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സബ്ജകറ കേമനിറനി  V

(മരഭാമതന്റിം ഗതഭാഗതവന്റിം വഭാര്തഭാവനിനനിമയവന്റിം)
(2021-2023)

ഘടെന

സചെയര്മഭാന്   :  

ശതീ. പനി. എ. മുഹമദറ റനിയഭാസറ,
 സപഭാതുമരഭാമതറ-വനികനഭാദസ ഞഭാര വകുപ്പുമനനി.

എകറ  -  ഒഫതീകഷഭ്യഭാ അന്റിംഗങ്ങള   :  

ശതീ. ആനണനി രഭാജ,
 ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി,

ശതീ. അഹമദറ കദവര്കകേഭാവനില്,
 തുറമുഖന്റിം, മമ്യൂസനിയന്റിം, പുരഭാവസ്തു  വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള  :  

ശതീ. കമഭാന്സറ കജഭാസഫറ

കഡഭാ. എന്റിം. സകേ. മുനതീര്

ശതീ. പകമഭാദറ നഭാരഭായണ്

ശതീ. സകേ. കപന്റിംകുമഭാര് 

ശതീ. ഐ. ബനി. സതതീഷറ

ശതീ. പനി. പനി. സുകമഭാദറ

ശതീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമഭാര്

ശതീ. പനി. ടെനി. കതഭാമസറ.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ  :  

ശതീ. എസറ. വനി. ഉണനികൃഷ്ണന് നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി രജനനി വനി. ആര്., കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി ഷതീബഭാ വര്ഗതീസറ, സഡപമ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി അമ്പനിളനി പനി., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.
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അവതഭാരനികേ

മരഭാമതന്റിം  ഗതഭാഗതവന്റിം  വഭാര്തഭാവനിനനിമയവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  V-സന
സചെയര്മഭാനഭായ ഞഭാന്, 2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച്ച സമനിതനിയുസടെ അഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച
നടെപടെനി സന്റിംബനനിച്ച റനികപഭാര്ട്ടേറ,  കകേരള നനിയമസഭയുസടെ നടെപടെനിക്രമവന്റിം കേഭാരഭ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം
സന്റിംബനനിച്ച ചെട്ടേങ്ങളനിസലെെ ചെട്ടേന്റിം 236(5) പകേഭാരന്റിം സര്പനിക്കുന.

സബ്ജകറ  കേമനിറനി  V-സന  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ
പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച്ച അഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ  2-3-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച. പസ്തുത
റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെെ  സപഭാതുമരഭാമതറ,  തുറമുഖന്റിം  എനതീ  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  ബനസപട്ടേ
ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച്ച  അനന്തര  നടെപടെനികേള  സന്റിംബനനിച്ച  കസ്റ്റേററസമനറ
7-7-2021-സലെെ കയഭാഗതനില് സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചെയ.

ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ രണ്ടറ ഭഭാഗങ്ങളഭായനി തയഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന. ഒനഭാന്റിം ഭഭാഗതറ സമനിതനിയുസടെ
റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് സര്ക്കഭാരനില് നനിനന്റിം ലെെഭനിച്ചതുന്റിം സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച്ചതുമഭായ
അനന്തര  നടെപടെനിക്കുറനിപ്പുന്റിം,  രണ്ടഭാന്റിം  ഭഭാഗതറ  വകുപനില്  നനിനന്റിം  മറുപടെനി  ലെെഭഭ്യമഭാക്കഭാത
ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം ഉളസപടുതനിയനിരനിക്കുന.

2021 ജൂലലെെ 7-ാംതതീയതനി കചെര്ന കയഭാഗതനില് ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ സമനിതനി അന്റിംഗതീകേരനിച.

പനി. എ. മുഹമദറ റനിയഭാസറ,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചെയര്മഭാന്, 
2021 ജൂലലെെ 7. സബ്ജകറ കേമനിറനി V.
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റനികപഭാര്ട്ടേറ

ഭഭാഗന്റിം    I  

സമനിതനിയുസടെ ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം അവ സന്റിംബനനിച്ചറ 
സര്ക്കഭാരനില് നനിനന്റിം ലെെഭനിച്ച മറുപടെനികേളുന്റിം 

ശനിപഭാര്ശ

2059-01-051— സപഭാതുമരഭാമതറ  -  ഓഫതീസറ സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  നനിര്മഭാണന്റിം  

നനിയമസഭ, നതീതനിനഭ്യഭായ നനിര്വ്വഹണന്റിം, ഇലെെക്ഷന്, ഭൂനനികുതനി, രജനികസ്ട്രേഷന്, വനില്പന
നനികുതനി,  കപഭാലെെതീസറ,  വനിദഭ്യഭാഭഭ്യഭാസന്റിം  തുടെങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേളുസടെ  ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടെങ്ങളുസടെ
സചെറുകേനിടെ മരഭാമതറ പണനികേളക്കഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  30  ലെെക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 11)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ സചെലെെവഭായതറ  146.94  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  അതനിനഭാല് സമനിതനി  ശനിപഭാർശ
പകേഭാരമുള്ള അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2059-01-053— സപഭാതുമരഭാമതറ  -  ഓഫതീസറ സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  സന്റിംരക്ഷണവന്റിം അറകുറപണനികേളുന്റിം  

വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുസടെ  കേതീഴനിലുള്ള  ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടെങ്ങളുസടെ  സന്റിംരക്ഷണതനിനന്റിം
അറകുറപണനികേളക്കുമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  16  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര്  12)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ സചെലെെവഭായതറ  3214.54  ലെെക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ.  അതനിനഭാല് സമനിതനി ശനിപഭാർശ
പകേഭാരമുള്ള അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യമഭായനി വനനില.
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ശനിപഭാര്ശ

2059-60-051— സപഭാതുമരഭാമതറ  -  മറ്റു സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  നനിര്മഭാണന്റിം  

വനി.സഎ.പനി.  വനിസനിറ്റുമഭായനി  ബനസപട്ടേ  പണനികേളക്കഭായുന്റിം  നതീതനിനഭ്യഭായ  നനിര്വ്വഹണന്റിം,

ഭൂനനികുതനി,  രജനികസ്ട്രേഷന്,  കപഭാലെെതീസറ,  ജയനില്,  വനില്പന നനികുതനി തുടെങ്ങനിയ വകുപ്പുകേളുസടെ മററ

സകേട്ടേനിടെങ്ങളനിസലെെ സചെറുകേനിടെ മരഭാമതറ പണനികേളക്കഭായുന്റിം നമ്യൂഡല്ഹനിയനിസലെെ കകേരള ഹഹൗസനിസന

പണനികേളക്കഭായുന്റിം ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 85 ലെെക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/

ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 13 )

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ സചെലെെവഭായതറ  695.49  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  അതനിനഭാല് സമനിതനി  ശനിപഭാർശ

പകേഭാരമുള്ള അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2059-60-053— സപഭാതുമരഭാമതറ  -  മറ്റു സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  സന്റിംരക്ഷണവന്റിം അറകുറപണനികേളുന്റിം  

നതീതനിനഭ്യഭായ നനിര്വ്വഹണന്റിം,  ഭൂനനികുതനി,  രജനികസ്ട്രേഷന്,  കപഭാലെെതീസറ,  ജയനില്,  വനില്പന

നനികുതനി,  ആകരഭാഗഭ്യന്റിം  തുടെങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേളുസടെ  മററ  സകേട്ടേനിടെങ്ങളക്കുള്ള സന്റിംരക്ഷണതനിനന്റിം

തനിരുവനന്തപുരന്റിം നഗരതനിലുള്ള മററ  സര്ക്കഭാര് സകേട്ടേനിടെങ്ങളുസടെ അറകുറപണനികേളക്കുമഭായനി

ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 8 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന

വഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര് 14)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ  സചെലെെവഭായതറ  601.61  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  അതനിനഭാല്  സമനിതനി  ശനിപഭാർശ

പകേഭാരമുള്ള അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യമഭായനി വനനില.



9

ശനിപഭാര്ശ

2059-80-001-99-(01)—സപഭാതുമരഭാമതറ  -  ജനറല്  -  ഭരണവന്റിം  നടെതനിപ്പുന്റിം  -  നടെതനിപറ  -  നടെതനിപറ  
(  ചെതീഫറ എഞനിനതീയര് സകേട്ടേനിടെങ്ങളുന്റിം കലെെഭാക്കല്  പണനികേളുന്റിം  )  

                        (02)—നടെതനിപറ (ചെതീഫറ ആര്ക്കനിസടെകറ, സപഭാതുമരഭാമതറ)

സകേട്ടേനിടെ വനിഭഭാഗന്റിം ചെതീഫറ എഞനിനതീയറുസടെയുന്റിം ജതീവനക്കഭാരുസടെയുന്റിം ചെതീഫറ ആര്ക്കനിസടെകനിസനയുന്റിം
ടൂര് റനി.എ.,  പനി.ഒ.എല്.,  മററ ഇനങ്ങള, കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുന്റിം ലസ്റ്റേപന്റുകേളുന്റിം എനനിവയഭായനി ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്  1.1701  കകേഭാടെനി  രൂപ അധനികേമഭായനിധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

           (ഖണനികേ നമ്പര്  15)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ സചെലെെവഭായതറ  709.1  &  372.43  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  അതനിനഭാല്  സമനിതനി
ശനിപഭാർശ പകേഭാരമുള്ള അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2059-80-001-98— സപഭാതുമരഭാമതറ  -  ജനറല്  -  ഭരണവന്റിം നടെതനിപ്പുന്റിം  -  കമല്കനഭാട്ടേന്റിം  

സകേട്ടേനിടെ  വനിഭഭാഗതനിസലെെ  ജഡതീഷഭ്യല്  സര്ക്കനിള  എറണഭാകുളന്റിം  ഉളസപസടെ  നഭാലെെറ
സൂപണ്ടനിന്റിംഗറ  എഞനിനതീയര്മഭാരുസടെയുന്റിം  അനബന  ജതീവനക്കഭാരുസടെയുന്റിം   ടൂര്  റനി.എ.,
പനി.ഒ.എല്.,  മററ  ഇനങ്ങള  എനനിവയഭായനി  ഈ  ശതീര് ഷകേതനില്  1.1622  കകേഭാടെനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 16)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ സചെലെെവഭായതറ  645.57  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  അതനിനഭാല് സമനിതനി  ശനിപഭാർശ
പകേഭാരമുള്ള അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2059-80-001-97— സപഭാതുമരഭാമതറ  -  ജനറല്  -  ഭരണവന്റിം നടെതനിപ്പുന്റിം  -  നനിര്വ്വഹണന്റിം  

സകേട്ടേനിടെ  വനിഭഭാഗതനിനറ  കേതീഴനിലുള്ള  21  ഡനിവനി ഷനകേളനിസലെെ  എകനികേമ്യൂട്ടേതീവറ
എഞനിനതീയര്മഭാരുസടെയുന്റിം  ജതീവനക്കഭാരുസടെയുന്റിം  ശമ്പളന്റിം,  സപഭാതുമരഭാമതറ  റസ്റ്റേറഹഹൗസറ
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ജതീവനക്കഭാരുസടെ ശമ്പളന്റിം, സലെെജനികസ്ലേച്ചര് കകേഭാന്റിംപ്ലകനികലെെയറ നനികയഭാഗനിക്കസപട്ടേ ജതീവനക്കഭാരുസടെ
ശമ്പളന്റിം  എനനിവയഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  14.14  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര്  17)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ സചെലെെവഭായതറ  13656.49  ലെെക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ.  അതനിനഭാല് സമനിതനി ശനിപഭാർശ
പകേഭാരമുള്ള അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2059-80-003-99—സപഭാതുമരഭാമതറ  -  ജനറല്  -  പരനിശതീലെെനന്റിം  -  ഡനിവനിഷണല് അക്കഹൗണ്ടന്റുമഭാരുസടെ  
പരനിശതീലെെനന്റിം

31-1-2020-സലെെ G. O. (Rt.) No. 881/2020/fin. നമ്പര് സര്ക്കഭാര് ഉതരവറ പകേഭാരന്റിം
12 ഡനിവനിഷണല് അക്കഹൗണ്ടനറ സട്രെയനിനനിമഭാസര നനിയമനിച്ചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല് ഈ ശതീര്ഷകേതനില്
35  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര്  18)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ  സചെലെെവഭായതറ  98.77  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  അതനിനഭാല്  സമനിതനി  ശനിപഭാർശ
പകേഭാരമുള്ള അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2059-80-053— സപഭാതുമരഭാമതറ  -  ജനറല്  -  സന്റിംരക്ഷണവന്റിം അറകുറപണനികേളുന്റിം  

സകേട്ടേനിടെങ്ങളുസടെ സന്റിംരക്ഷണതനിനന്റിം അറകുറപണനികേളക്കുന്റിം ലവദദ്യുത സഭാമഗനികേളുസടെ
സന്റിംരക്ഷണതനിനന്റിം  രഭാജ്ഭവന്  സജതീകേരനിക്കലെെനിനന്റിം  തനിരുവനന്തപുരന്റിം  നഗരതനിലുള്ള
സര്ക്കഭാര്  സകേട്ടേനിടെങ്ങള,  സസക്രകട്ടേറനിയററ  എനനിവയുസടെ  സന്റിംരക്ഷണതനിനന്റിം
നമ്യൂഡല്ഹനിയനിസലെെ  കകേരള  ഹഹൗസനിസന  പണനികേളക്കുമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
2.05 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണ
സമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

   (ഖണനികേ നമ്പര് 19)
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സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ സചെലെെവഭായതറ  1261.11  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  അതനിനഭാല്  സമനിതനി  ശനിപഭാർശ
പകേഭാരമുള്ള അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2059-80-800—സപഭാതുമരഭാമതറ  -  ജനറല്  -  മറ്റു സചെലെെവറ  

ബനില്  ഡനിസ് കേഹൗണ്ടനിന്റിംഗറ  ചെഭാര്ജ്ജുകേളക്കഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
1.8  കകേഭാടെനി  രൂപ അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണ
സമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

                                                                              (ഖണനികേ നമ്പര് 20)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ സചെലെെവഭായതറ  248.98  ലെെക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ.  അതനിനഭാല് സമനിതനി  ശനിപഭാർശ
പകേഭാരമുള്ള അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

3054-01-001-99—കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം  -  നഭാഷണല്  ലഹകവയ്സറ  -  ഭരണവന്റിം  
നടെതനിപ്പുന്റിം  -  ചെതീഫറ എഞനിനതീയര്  ,   നഭാഷണല് ലഹകവ  

നഭാഷണല്  ലഹകവ  ചെതീഫറ  എഞനിനതീയറുസടെ  ഓഫതീസനിസലെെ   യഭാതഭാബത,
സ്ഥലെെന്റിംമഭാറബത, അവധനി യഭാതഭാനകൂലെെഭ്യന്റിം, ഓഫതീസറ സചെലെെവകേള, മറനിനങ്ങള, സമഡനിക്കല്
റതീ  ഇന്റിംകബഴറസമനറ,  കമഭാകട്ടേഭാര്  വഭാഹനങ്ങളുസടെ  സന്റിംരക്ഷണവന്റിം  അറകുറപണനികേളുന്റിം  എനതീ
ഇനങ്ങളക്കഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  32.48  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 21)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ  സചെലെെവഭായതറ  449  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  സചെലെെവറ  ബഡ്ജററ
വനിഹനിതതനിനള്ളനിലെെഭായതനിനഭാല്  സമനിതനി  ശനിപഭാർശ  സചെയ്ത  അധനികേ  തുകേ  ആവശഭ്യമഭായനി
വനനില.
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ശനിപഭാര്ശ

3054-01-001-98—കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം  -  നഭാഷണല് ലഹകവയ്സറ  -  ഭരണവന്റിം  നടെതനിപ്പുന്റിം  -  
കമല്കനഭാട്ടേവന്റിം നനിര്വ്വഹണവന്റിം

നഭാഷണല് ലഹകവ ചെതീഫറ  എഞനിനതീയറുസടെ കേതീഴനിലുള്ള സര്ക്കനിള ഓഫതീസുകേളുസടെ
ഇലെെകനിസനിറനി  ചെഭാര്ജറ,  സടെലെെനികഫഭാണ്  ചെഭാര്ജറ,  സവള്ളക്കരന്റിം,  പനി.ഒ.എല്.  ഇനതനിസലെെ
കുടെനിശനികേ,  കമഭാകട്ടേഭാര്  വഭാഹനങ്ങളുസടെ  സന്റിംരക്ഷണവന്റിം  അറകുറപണനികേളുന്റിം,  സമഡനിക്കല്
റതീഇന്റിംകബഴറസമനറ  എനതീ  ഇനങ്ങളക്കഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  71  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര് 22) 

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ  സചെലെെവഭായതറ  3902  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  സചെലെെവറ  ബഡ്ജററ
വനിഹനിതതനിനള്ളനിലെെഭായതനിനഭാല്  സമനിതനി  ശനിപഭാർശ  സചെയ്ത  അധനികേ  തുകേ  ആവശഭ്യമഭായനി
വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

3054-01-337-99—കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം  -  നഭാഷണല്  ലഹകവയ്സറ  -  കറഭാഡുപണനികേള  -  
സന്റിംസ്ഥഭാനതനിനകേതള്ള  കദശതീയപഭാതയനിസലെെ  അതഭ്യഭാവശഭ്യ
അറകുറപണനികേള

സന്റിംസ്ഥഭാനതനിനകേതള്ള  കദശതീയപഭാതകേളനിസലെെ  അതഭ്യഭാവശഭ്യ  അറകുറപണനികേള
സമയബനനിതമഭായനി  സചെയതതീര്ക്കുനതനിനറ   ഈ  ശതീര്ഷകേതനില് 14.5  കകേഭാടെനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര്  23)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ  സചെലെെവഭായതറ  516.08  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  സചെലെെവറ  ബഡ്ജററ
വനിഹനിതതനിനള്ളനിലെെഭായതനിനഭാല്  സമനിതനി  ശനിപഭാർശ  സചെയ്ത  അധനികേ  തുകേ  ആവശഭ്യമഭായനി
വനനില.
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ശനിപഭാര്ശ

3054-01-800-99— കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം  -  നഭാഷണല്  ലഹകവയ്സറ  -  മറ്റു  സചെലെെവറ  -  
മുനനിസനിപല്  അതനിര്തനികേളക്കുള്ളനില്  വരുന  നഭാഷണല്
ലഹകവയുസടെ സന്റിംരക്ഷണന്റിം

മുനനിസനിപല് അതനിര്തനികേളക്കുള്ളനില് ധഭാരഭാളന്റിം അപകേടെങ്ങള ഉണ്ടഭാകുനതനിനഭാല് കൂടുതല്
പണനികേളക്കഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  4.56  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര് 24)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ  സചെലെെവഭായതറ  30.73  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  സചെലെെവറ  ബഡ്ജററ
വനിഹനിതതനിനള്ളനിലെെഭായതനിനഭാല്  സമനിതനി  ശനിപഭാർശ  സചെയ്ത  അധനികേ  തുകേ  ആവശഭ്യമഭായനി
വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

3054-03-102-99— കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം  -  സന്റിംസ്ഥഭാന  ലഹകവകേള  -  പഭാലെെങ്ങള  -  
സഭാധഭാരണ അറകുറപണനികേള

സന്റിംസ്ഥഭാന  ലഹകവകേളനിസലെെ  പഭാലെെങ്ങളുസടെ  അവനിചെഭാരനിതമഭായനി  ഉണ്ടഭാകയക്കഭാവന
അറകുറപണനികേളക്കറ  തഭാമസന്റിം  കൂടെഭാസത  ചെതീഫറ  എഞനിനതീയര്  തലെെതനില്  ഭരണഭാനമതനി
നല്കുനതനിനറ ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  9  കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര്  25)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ  സചെലെെവഭായതറ  8.93  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  ആയതനിനഭാല്  സമനിതനി  ശനിപഭാർശ
പകേഭാരമുള്ള അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

3054-03-102-98— കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം  -  സന്റിംസ്ഥഭാന  ലഹകവകേള  -  പഭാലെെങ്ങള  -  
സവള്ളസപഭാക്കസക്കടുതനികേളുസടെ അറകുറപണനികേള

സന്റിംസ്ഥഭാനതറ  കേഴനിഞ്ഞ  രണ്ടു  വര്ഷങ്ങളനിലെെഭായനി  സന്റിംഭവനിച്ച  പളയന്റിം  പഭാലെെങ്ങളക്കറ
കകേടുപഭാടുകേള  ഉണ്ടഭാക്കനിയതനിനഭാല്  അവ  അറകുറപണനികേള  നടെതനി
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പൂര്വ്വസ്ഥനിതനിയനിലെെഭാക്കഭാന് അടെനിയന്തരമഭായനി ചെതീഫറ എഞനിനതീയര് തലെെതനില് ഭരണഭാനമതനി
നല്കുനതനിനറ  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  3.6  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര്  26)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ സചെലെെവഭായതറ  10.14  ലെെക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ.  ആയതനിനഭാല് സമനിതനി  ശനിപഭാർശ
പകേഭാരമുള്ള അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

3054-03-337-99— കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം  -  സന്റിംസ്ഥഭാന  ലഹകവകേള  -  
കറഭാഡുപണനികേള  -   സഭാധഭാരണ അറകുറപണനികേള  

കേരഭാറുകേഭാരുസടെ കുടെനിശനികേ ബനില്ലുകേള മഭാറനി നല്കുനതനിനന്റിം നനിലെെവനിലുള്ള പവൃതനികേള
പൂര്തനിയഭാക്കുനതനിനന്റിം  സവള്ളസപഭാക്കന്റിംമൂലെെന്റിം  നഭാശനഷ്ടങ്ങള  സന്റിംഭവനിച്ച  കറഭാഡുകേളുസടെ
അറകുറപണനികേള  സചെയ്യുനതനിനന്റിം  ബനിറ്റുമനിന്  വഭാങ്ങനിയ  വകേയനില്  ബനി.പനി.സനി.എല്.-നറ
നല്കേഭാനള്ള തുകേ നല്കുനതനിനന്റിം കേണ്സവയന്സറ കേരഭാറുകേഭാര്ക്കറ നല്കുനതനിനന്റിം കവണ്ടനി
ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  100  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര് 27)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ സചെലെെവഭായതറ കവഭാട്ടേറ സചെയ്തതറ  23632.69  ലെെക്ഷന്റിം രൂപയുന്റിം ചെഭാർജറ സചെയ്തതറ
21.04  ലെെക്ഷന്റിം രൂപയുമഭാണറ.  ആയതനിനഭാല് സമനിതനി ശനിപഭാർശ പകേഭാരമുള്ള അധനികേ തുകേ
ആവശഭ്യന്റിം വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

3054-03-337-97— കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം  -  സന്റിംസ്ഥഭാന  ലഹകവകേള  -  കറഭാഡു  പണനികേള  -  
ഗതഭാഗത സഹൗകേരഭ്യങ്ങളുസടെ സസ്പെഷഭ്യല് അറകുറപണനികേള

കേരഭാറുകേഭാരുസടെ കുടെനിശനികേ ബനില്ലുകേള മഭാറനി നല്കുനതനിനന്റിം നനിലെെവനിലുള്ള പവൃതനികേള
പൂര്തനിയഭാക്കുനതനിനന്റിം  സവള്ളസപഭാക്കന്റിംമൂലെെന്റിം  നഭാശനഷ്ടങ്ങള  സന്റിംഭവനിച്ച  കറഭാഡുകേളുസടെ
അറകുറപണനികേളക്കുന്റിം  കേരഭാറുകേഭാര്ക്കറ  നല്കുനതനിനന്റിം  കവണ്ടനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
32  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി
വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര് 28)
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സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ  സചെലെെവഭായതറ  കവഭാട്ടേറ  സചെയ്തതറ  5732.12  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  ഇതനില്
അധനികേമഭായനി  കവണ്ടനിവന  തുകേ  സമനിതനി  ശനിപഭാർശ  പകേഭാരന്റിം  അധനികേ  ധനവനിനനികയഭാഗ
ഉതരവറ വഴനി അനവദനിച്ചറ തനനിട്ടുള്ളതഭാണറ.

ശനിപഭാർശ

3054-03-337-96— കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം  -  സന്റിംസ്ഥഭാന   ലഹകവകേള  -  കറഭാഡു  പണനികേള  -  
സവള്ളസപഭാക്കസക്കടുതനികേളുസടെ അറകുറപണനികേള

കേരഭാറുകേഭാരുസടെ  കുടെനിശനികേ  ബനില്ലുകേള  മഭാറനിനല്കുനതനിനന്റിം  നനിലെെവനിലുള്ള  പവൃതനികേള
പൂര്തനിയഭാക്കുനതനിനന്റിം  സവള്ളസപഭാക്കന്റിംമൂലെെന്റിം  നഭാശനഷ്ടങ്ങള  സന്റിംഭവനിച്ച  കറഭാഡുകേളുസടെ
അറകുറപണനികേള  സചെയ്യുനതനിനന്റിം  പുതുതഭായനി  ഭരണഭാനമതനി  ലെെഭനിച്ച  പവൃതനികേള
പൂര്തനിയഭാക്കുനതനിനന്റിം  കവണ്ടനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  293  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

  (ഖണനികേ നമ്പര് 29)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ  സചെലെെവഭായതറ  കവഭാട്ടേറ  സചെയ്തതറ  41660.13  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  ഇതനില്
അധനികേമഭായനി  കവണ്ടനിവന  തുകേ  സമനിതനി  ശനിപഭാർശ  പകേഭാരന്റിം  അധനികേ  ധനവനിനനികയഭാഗ
ഉതരവറ വഴനി അനവദനിച്ചറ തനനിട്ടുള്ളതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ

3054-03-337-95— കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം  -  സന്റിംസ്ഥഭാന  ലഹകവകേള  -  കറഭാഡു  പണനികേള  -  
വനിശനിഷ്ടഭാതനിഥനികേളുസടെ  സന്ദര്ശനന്റിം  റനിപബനികേറ  /  സസഭാതനഭ്യദനിനഭാചെരണന്റിം  
എനനിവ സന്റിംബനനിച്ച പണനികേള

കേരഭാറുകേഭാരുസടെ കുടെനിശനികേ ബനില്ലുകേള മഭാറനിനല്കുനതനിനന്റിം നനിലെെവനിലുള്ള പവൃതനികേള
പൂര്തനിയഭാക്കുനതനിനന്റിം  കവണ്ടനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  5  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര് 30)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ സചെലെെവഭായതറ  1128.78 ലെെക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ. ഇതനില് അധനികേമഭായനി കവണ്ടനിവന
തുകേ  സമനിതനി  ശനിപഭാർശ  പകേഭാരന്റിം  അധനികേ  ധനവനിനനികയഭാഗ  ഉതരവറ  വഴനി  അനവദനിച്ചറ
തനനിട്ടുള്ളതഭാണറ.

941/2021.
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ശനിപഭാര്ശ

3054-80-001-99— കറഭാഡുകേളുന്റിം പഭാലെെങ്ങളുന്റിം  -  ജനറല്  -  ഭരണവന്റിം നടെതനിപ്പുന്റിം  -  നടെതനിപറ   

പുതുതഭായനി  അനവദനിച്ച  ചെതീഫറ  എഞനിനതീയര്  (പഭാലെെങ്ങള),  ചെതീഫറ  എഞനിനതീയര്
(നനിരതറ  പരനിപഭാലെെനന്റിം)  എനതീ  ഓഫതീസുകേളനിസലെെ  ജതീവനക്കഭാരുസടെ  ശമ്പളന്റിം,  യഭാതഭാ
സചെലെെവകേള,  ഓഫതീസറ  സചെലെെവകേള,  കമഭാകട്ടേഭാര്  വഭാഹനങ്ങളുസടെ  സന്റിംരക്ഷണവന്റിം
അറകുറപണനികേളുന്റിം, പനി.ഒ.എല്. എനതീ ഇനങ്ങളക്കഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 7.24 കകേഭാടെനി
രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര് 31)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ സചെലെെവഭായതറ 1436.91 ലെെക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ.  ആയതനിനഭാല് സമനിതനി ശനിപഭാർശ
പകേഭാരമുള്ള അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യന്റിം വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

3054-80-001-98—കറഭാഡുകേളുന്റിം പഭാലെെങ്ങളുന്റിം  -  ജനറല്  -  ഭരണവന്റിം നടെതനിപ്പുന്റിം  -  കമല്കനഭാട്ടേന്റിം  

പുതുതഭായനി  അനവദനിച്ച  സര്ക്കനിള  ഓഫതീസുകേളനിസലെെ  (പഭാലെെങ്ങള,  നനിരതറ
പരനിപഭാലെെനന്റിം)  ജതീവനക്കഭാരുസടെ  ശമ്പളന്റിം,  യഭാതഭാ  സചെലെെവകേള,  ഓഫതീസറ  സചെലെെവകേള,
കമഭാകട്ടേഭാര്  വഭാഹനങ്ങളുസടെ  സന്റിംരക്ഷണവന്റിം  അറകുറപണനികേളുന്റിം,  പനി.ഒ.എല്.  എനതീ
ഇനങ്ങളക്കഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 4.15 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

  (ഖണനികേ നമ്പര്  32)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ സചെലെെവഭായതറ  749.59  ലെെക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ.  ആയതനിനഭാല് സമനിതനി ശനിപഭാർശ
പകേഭാരമുള്ള അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യന്റിം വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

3054-80-001-97— കറഭാഡുകേളുന്റിം പഭാലെെങ്ങളുന്റിം  -  ജനറല്  -  ഭരണവന്റിം നടെതനിപ്പുന്റിം  -  നനിര്വ്വഹണന്റിം  

പുതുതഭായനി  അനവദനിച്ച  ഡനിവനിഷന്  ഓഫതീസുകേളനിസലെെ  (പഭാലെെങ്ങള,  നനിരതറ
പരനിപഭാലെെനന്റിം)  ജതീവനക്കഭാരുസടെ  ശമ്പളന്റിം,  കവതനന്റിം,  യഭാതഭാ  സചെലെെവകേള,  ഓഫതീസറ
സചെലെെവകേള,  കമഭാകട്ടേഭാര്  വഭാഹനങ്ങളുസടെ  സന്റിംരക്ഷണവന്റിം  അറകുറപണനികേളുന്റിം,  പനി.ഒ.എല്.,
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വഭാടെകേ, കേരന്റിം, നനികുതനി കട്രെഡറ അപനതീസ് മഭാര്ക്കുള്ള ലസ്റ്റേപനറ എനതീ ഇനങ്ങളക്കഭായനി ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്  81.73  കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര്  33)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ സചെലെെവഭായതറ 16149.93 ലെെക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ. ആയതനിനഭാല് സമനിതനി ശനിപഭാർശ
പകേഭാരമുള്ള അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യന്റിം വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

3054-80-004-99— കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം  -  ജനറല്  -  ഗകവഷണവന്റിം  പരനിഷ്കരണവന്റിം  -  കകേരള  
ലഹകവ റനിസര്ച്ചറ ഇന്സ്റ്റേനിറമ്യൂട്ടേറ

കകേരള ലഹകവ റനിസര്ച്ചറ  ഇന്സ്റ്റേനിറമ്യൂട്ടേനിസലെെ ജതീവനക്കഭാരുസടെ യഭാതഭാബത,  സമഡനിക്കല്
റതീഇകമ്പഴറസമനറ, വഭാഹനങ്ങളുസടെ സന്റിംരക്ഷണവന്റിം അറകുറപണനികേളുന്റിം, പനി.ഒ.എല്. എനനിവയഭായനി
ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  1.56  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര്  34)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ സചെലെെവഭായതറ  246.35  ലെെക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ.  ആയതനിനഭാല് സമനിതനി ശനിപഭാർശ
പകേഭാരമുള്ള അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യന്റിം വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

3054-80-004-98—കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം  -  ജനറല്  -  ഗകവഷണവന്റിം  പരനിഷ്കരണവന്റിം  -  
പബനികേറ വര്കറ ഡനിലസന് ഇന്സവസ്റ്റേനികഗഷന് കേസഭാളനിറനി കേണ്കട്രെഭാള
ആനറ റനിസര്ച്ചറ കബഭാര്ഡറ 

പബനികേറ വര്കറ ഡനിലസന് ഇന്സവസ്റ്റേനികഗഷന് കേസഭാളനിറനി കേണ്കട്രെഭാള ആനറ റനിസര്ച്ചറ
കബഭാര്ഡനിസലെെ രണ്ടറ വഭാഹനങ്ങളുസടെ അറകുറപണനികേളക്കുന്റിം ഇനന സചെലെെവനിനന്റിം കേനിഫ്ബനി
ധനസഹഭായതനിലൂസടെ  ഡനിലസന്  വനിഭഭാഗതനിനറ  സജമഭായനിട്ടുള്ള  14  വഭാഹനങ്ങളുസടെ
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ഇനന സചെലെെവനിനന്റിം  അറകുറപണനികേളക്കുമഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  58.9  ലെെക്ഷന്റിം രൂപ
അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 35)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ സചെലെെവഭായതറ  819.77  ലെെക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ.  ആയതനിനഭാല് സമനിതനി ശനിപഭാർശ
പകേഭാരമുള്ള അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യന്റിം വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

3054-80-004-96— കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം  -  ജനറല്  -  ഗകവഷണവന്റിം  പരനിഷ്കരണവന്റിം  -  
പുതനിയ പദ്ധതനികേളുസടെ പഭാകയഭാഗനികേ ക്ഷമതഭാപഠനന്റിം

പുതനിയ പദ്ധതനികേളുസടെ പഭാകയഭാഗനികേക്ഷമതഭാ പഠനന്റിം, ഇന്സവസ്റ്റേനികഗഷന് കജഭാലെെനികേള,
ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കല്,  150  പുതനിയ  പവൃതനികേളുസടെ  ഇന്സവസ്റ്റേനികഗഷനന്റിം  ആനസല്
കറഭാഡറ സമയ്നനന്സറ പ്ലഭാന് തയഭാറഭാക്കുനതനിനന്റിം കവണ്ടനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 15  കകേഭാടെനി
രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 36)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ സചെലെെവഭായതറ  359.81 ലെെക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ.  ഇതനില് അധനികേമഭായനി കവണ്ടനിവന
തുകേ  സമനിതനി  ശനിപഭാർശ  പകേഭാരന്റിം  അധനികേ  ധനവനിനനികയഭാഗ  ഉതരവറ  വഴനി  അനവദനിച്ചറ
തനനിട്ടുള്ളതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ

3054-80-004-93—കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം  -  ജനറല്  -  ഗകവഷണവന്റിം  പരനിഷ്കരണവന്റിം  -  
സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപനിന്കേതീഴനിസലെെ ഇ  -  ഗകവണന്സറ  

സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപറ ഓഫതീസുകേളനിസലെെ കേമ്പമ്യൂട്ടേര്വല്ക്കരണന്റിം, ജതീവനക്കഭാരുസടെ സഎ.ടെനി.
പരനിശതീലെെനന്റിം, എ.എന്റിം.സനി. തയഭാറഭാക്കുനതനിനന്റിം സഎ.ടെനി. ഹഭാര്ഡ് സവയര് ആന്ഡറ കസഭാഫറ സവയര്
റനിപയറുകേളക്കുന്റിം  സഎ.ടെനി.  &  ഇ-ഗകവണന്സറ  സട്രെയനിനനിന്റിംഗനിനന്റിം,  കേണ്സമ്യൂമറുകേളുസടെ  പര്കച്ചസറ
എനനിവയഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  1  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര് 37)
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സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ  സചെലെെവഭായതറ  9.59  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  ആയതനിനഭാല്  സമനിതനി  ശനിപഭാർശ
പകേഭാരമുള്ള അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യന്റിം വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

3054-80-107-97— കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം  -  ജനറല്  -  സറയനില്കവ സുരക്ഷനിതതസ പണനികേള  -  
കേഭാവല്ക്കഭാര്  ഇലഭാത  സലെെവല്  കക്രഭാസനിങ്ങുകേളനില്  കേഭാവല്
സന്റിംവനിധഭാനന്റിം ഏര്സപടുതല്

കേഭാവല്ക്കഭാര്  ഇലഭാത  സലെെവല്  കക്രഭാസനിങ്ങുകേളനില്  കേഭാവല്  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം
ഏര്സപടുതനതനിനറ സറയനില്കവയറ നല്കകേണ്ട കുടെനിശനികേ ഇനതനില് ഈ ശതീര്ഷകേതനില്
3.65  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി
വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര് 38)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ സചെലെെവഭായതറ 982.69 ലെെക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ. ഇതനില് അധനികേമഭായനി കവണ്ടനിവന
തുകേ  സമനിതനി  ശനിപഭാർശ  പകേഭാരന്റിം  അധനികേ  ധനവനിനനികയഭാഗ  ഉതരവറ  വഴനി  അനവദനിച്ചറ
തനനിട്ടുള്ളതഭാണറ. 

ശനിപഭാര്ശ

3054-80-800-95— കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം  -  ജനറല്  -  മറ്റുറ  സചെലെെവറ  -  കറഭാഡറ  സുരക്ഷനിതതസ  
പണനികേള

കറഭാഡറ  സുരക്ഷഭാ പദ്ധതനികേള പൂര്തതീകേരനിക്കുനതനിനഭായുന്റിം നഭാററപഭാകേറ  കേസണ്ടതനിയ
116  ബഭാക്കറ കസ്പെഭാട്ടുകേള പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായുന്റിം സ്കൂള കസഭാണുകേളുസടെ സമച്ചസപടുതലെെനിനന്റിം
ക്രഭാഷറ ബഭാരനിയര്, ട്രെഭാഫനികേറ ലലെെററ എനനിവ സ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനമഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില്
40  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി
വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര് 39)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ സചെലെെവഭായതറ  345.61  ലെെക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ.  ആയതനിനഭാല് സമനിതനി ശനിപഭാർശ
പകേഭാരമുള്ള അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യന്റിം വനനില.
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ശനിപഭാര്ശ

3054-80-800-94(03)— കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം  -  ജനറല്  -  മററ  സചെലെെവറ  -  മറ്റുള്ളവ  -  വഭാഹന  

ഗതഭാഗതതനിനഭായനി ലസന് കബഭാര്ഡുകേള സ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനന്റിം

സന്റിംരക്ഷനിക്കുനതനിനന്റിം

കേരഭാറുകേഭാരുസടെ  കുടെനിശനികേ  നല്കുനതനിനന്റിം  പുതനിയ  പവൃതനികേളുസടെ  കപയ്സമനറ

നല്കുനതനിനന്റിം ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 1.5 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/

ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 40)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ സചെലെെവഭായതറ  178.41  ലെെക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ.  ആയതനിനഭാല് സമനിതനി ശനിപഭാർശ

പകേഭാരമുള്ള അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യന്റിം വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

3054-80-800-92—കറഭാഡുകേളുന്റിം പഭാലെെങ്ങളുന്റിം  -  ജനറല്  -  മററ സചെലെെവറ  -  കകേരള കറഭാ ഡറ ഫണ്ടറ  

കേണ്ണൂര്  നഗരവനികേസന  പദ്ധതനിയുസടെ  സ്ഥലെെസമടുപനിനന്റിം  ഡനി.എഫറ.സഎ.പനി.

പദ്ധതനികേളുസടെ  ബനിലെെറല്ല്  പഭാസഭാക്കനി  നല്കുനതനിനമഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  258  കകേഭാടെനി

രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ

സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര്  41)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  കനഭാണ്  പ്ലഭാനനില്  നനിനന്റിം  പ്ലഭാനനികലെെയറ  റതീഅകപഭാപനികയഷന്

മുഖഭാന്തരന്റിം  സർക്കഭാർ  അനവദനിക്കുകേയുന്റിം  ആയതനില്  നനിനറ  ആസകേ  സചെലെെവഭായതറ

29796.99 ലെെക്ഷന്റിം രൂപയുമഭാണറ. ആയതനിനഭാല് സമനിതനി ശനിപഭാർശപകേഭാരമുള്ള അധനികേ തുകേ

ആവശഭ്യന്റിം വനനില.
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ശനിപഭാര്ശ

4059-01-051-99-16— സപഭാതുമരഭാമതറ  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  നനിര്മഭാണന്റിം  -  
സന്റിംസ്ഥഭാന നനിയമസഭ  -  വന്കേനിടെ മരഭാമതപണനികേള  

സന്റിംസ്ഥഭാന  നനിയമസഭയുസടെ  പരനിഷ്കരണ  കജഭാലെെനികേളക്കുന്റിം  നവതീകേരണ
കജഭാലെെനികേളക്കുമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  8.1296  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര് 42)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ സചെലെെവഭായതറ  363.4  ലെെക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ.  ഇതനില് അധനികേമഭായനി കവണ്ടനിവന
തുകേ  സമനിതനി  ശനിപഭാർ ശ  പകേഭാരന്റിം  അധനികേ  ധനവനിനനികയഭാഗ  ഉതരവറ  വഴനി  അനവദനിച്ചറ
തനനിട്ടുള്ളതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ

4059-01-051-97-16— സപഭാതുമരഭാമതറ മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  ഓഫതീസറ സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  നനിര്മഭാണന്റിം  -  
ഇലെെക്ഷന്  -  വന്കേനിടെ മരഭാമതപണനികേള  

ഇലെെക്ഷന് കേമതീഷസന ആസ്ഥഭാനമന്ദനിര നനിര്മഭാണതനിനഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്
9.51 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര് 43)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ സചെലെെവഭായതറ 678.27 ലെെക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ. ഇതനില് അധനികേമഭായനി കവണ്ടനിവന
തുകേ  സമനിതനി  ശനിപഭാർ ശ  പകേഭാരന്റിം  അധനികേ  ധനവനിനനികയഭാഗ  ഉതരവറ  വഴനി  അനവദനിച്ചറ
തനനിട്ടുള്ളതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ

4059-01-051-96-16— സപഭാതുമരഭാമതറ  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  നനിര്മഭാണന്റിം  -  
ഭൂനനികുതനി  -  വന്കേനിടെ മരഭാമതപണനികേള  

വനിവനിധ തഭാലൂക്കറ,  റവനമ്യൂ ഓഫതീസുകേളുസടെ സകേട്ടേനിടെ നനിര്മഭാണതനിനന്റിം നവതീകേരണതനിനമഭായനി
ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  3.4  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര്  44)
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സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ സചെലെെവഭായതറ 108.65 ലെെക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ. ഇതനില് അധനികേമഭായനി കവണ്ടനിവന
തുകേ  സമനിതനി  ശനിപഭാർ ശ  പകേഭാരന്റിം  അധനികേ  ധനവനിനനികയഭാഗ  ഉതരവറ  വഴനി  അനവദനിച്ചറ
തനനിട്ടുള്ളതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ

4059-01-051-95-16— സപഭാതുമരഭാമതറ  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  നനിര്മഭാണന്റിം  -  
മുദ്രപതങ്ങള  ,   രജനികസ്ട്രേഷന്   -  വന്കേനിടെ മരഭാമതപണനികേള  

രജനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസുകേളുസടെ  പണനികേളക്കഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
3.07  കകേഭാടെനി  രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണ
സമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര് 45)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ  സചെലെെവഭായതറ  105.47  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  അതനിനഭാല്  സമനിതനി
ശനിപഭാർ ശപകേഭാരമുള്ള അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

4059-01-051-94-16— സപഭാതുമരഭാമതറ  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  നനിര്മഭാണന്റിം  -  
കസ്റ്റേററ എസസകസറ  -  വന്കേനിടെ മരഭാമതപണനികേള  

എസസകസറ  കകേഭാന്റിംപ്ലകന്റിം  ഓഫതീസുകേളുന്റിം  ഉളസപസടെ  പലെെ  കമജര്  പണനികേളുന്റിം
പൂര്തനിയഭാക്കഭാനളളതനിനഭാല്    ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  9  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര് 46)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ സചെലെെവഭായതറ 509.87 ലെെക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ. ഇതനില് അധനികേമഭായനി കവണ്ടനിവന
തുകേ  സമനിതനി  ശനിപഭാർ ശ  പകേഭാരന്റിം  അധനികേ  ധനവനിനനികയഭാഗ  ഉതരവവഴനി  അനവദനിച്ചറ
തനനിട്ടുള്ളതഭാണറ.
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ശനിപഭാര്ശ

4059-01-051-92-16— സപഭാതുമരഭാമതറ  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  നനിര്മഭാണന്റിം  -  

പബനികേറ സര്വ്വതീസറ കേമതീഷന്  വന്കേനിടെ  മരഭാമതപണനികേള

പബനികേറ  സര്വ്വതീസറ  കേമതീഷസന  ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടെങ്ങളുസടെ  പണനികേളക്കഭായനി  ഈ

ശതീര്ഷകേതനില്  2.1  കകേഭാടെനി  രൂപ അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന

വഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 47)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ സചെലെെവഭായതറ 227.98 ലെെക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ. ഇതനില് അധനികേമഭായനി കവണ്ടനിവന

തുകേ  സമനിതനി  ശനിപഭാർ ശ  പകേഭാരന്റിം  അധനികേ  ധനവനിനനികയഭാഗ  ഉതരവറ  വഴനി  അനവദനിച്ചറ

തനനിട്ടുള്ളതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ

4059-01-051-91-16— സപഭാതുമരഭാമതറ മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  ഓഫതീസറ സകേട്ടേനിടെങ്ങള നനിര്മഭാണന്റിം  -  

സസക്രകട്ടേറനിയററ  ജനറല് സര്വ്വതീസറ  -  വന്കേനിടെ മരഭാമതപണനികേള  

സസക്രകട്ടേറനിയറനിസന  പണനികേള  പൂര്തതീകേരനികക്കണ്ടതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്

4 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണ

സമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര് 48)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ  സചെലെെവഭായതറ  188.95  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  അതനിനഭാല്  സമനിതനി

ശനിപഭാർ ശപകേഭാരമുള്ള അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യമഭായനി വനനില.

941/2021.
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ശനിപഭാര്ശ

4059-01-051-90-16— സപഭാതുമരഭാമതറ  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  നനിര്മഭാണന്റിം  -  
ട്രെഷറനിയുന്റിം അക്കഹൗണ്ടുഭരണവന്റിം  -  വന്കേനിടെ മരഭാമതപണനികേള  

ട്രെഷറനി  ഓഫതീസുകേളുസടെ  നനിര്മഭാണ  പവര്തനങ്ങളക്കഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
1.93  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

  (ഖണനികേ നമ്പര് 49)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ സചെലെെവഭായതറ  50.08  ലെെക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ.  ഇതനില് അധനികേമഭായനി കവണ്ടനിവന
തുകേ  സമനിതനി  ശനിപഭാർ ശ  പകേഭാരന്റിം  അധനികേ  ധനവനിനനികയഭാഗ  ഉതരവറ  വഴനി  അനവദനിച്ചറ
തനനിട്ടുള്ളതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ

4059-01-051-88-16— സപഭാതുമരഭാമതറ  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  നനിര്മഭാണന്റിം  -  
ജയനില്  -  വന്കേനിടെ മരഭാമതപണനികേള  

ജയനില് ഡനി.ജനി.പനി.,  ഐ.ജനി.,  ഡനി.ഐ.ജനി.  ഓഫതീസുകേളുസടെ നനിര്മഭാണതനിനഭായനി ഈ
ശതീര്ഷകേതനില് 1.06  കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

   (ഖണനികേ നമ്പര് 50)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ഈ  ശതീർഷകേതനില്  സചെലെെസവഭാനന്റിം  തസനയനില.  അതനിനഭാല്  സമനിതനി
ശനിപഭാർശപകേഭാരമുള്ള അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

4059-01-051-87-16— സപഭാതുമരഭാമതറ മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  നനിര്മഭാണന്റിം  -  
കസ്റ്റേഷനറനിയുന്റിം അച്ചടെനിയുന്റിം  -  വന്കേനിടെ മരഭാമതപണനികേള  

കസ്റ്റേഷനറനി  അച്ചടെനി  വകുപനിസന  ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടെങ്ങളുസടെ  പണനികേളക്കഭായനി  ഇഹൗ
ശതീര്ഷകേതനില്  29  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴനി   വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 51)
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സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ഈ  ശതീർഷകേതനില്  സചെലെെസവഭാനന്റിം  തസനയനില.  അതനിനഭാല്  സമനിതനി
ശനിപഭാർശപകേഭാരമുള്ള അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

4059-01-051-86-16— സപഭാതുമരഭാമതറ  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  നനിര്മഭാണന്റിം  -  
സപഭാതുമരഭാമത  പണനികേള    (  സനിവനില്  കജഭാലെെനികേള  )-  വന്കേനിടെ  
മരഭാമതപണനികേള

സനിവനില്  കസ്റ്റേഷന്,  മനിനനി  സനിവനില്  കസ്റ്റേഷന്  തുടെങ്ങനിയവയുസടെ  പണനികേള
പൂര്തതീകേരനിക്കഭാനന്റിം  കേരഭാറുകേഭാരുസടെ കുടെനിശനികേ ബനില്ലുകേള നല്കുവഭാനന്റിം  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്
82.5126  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര്  52)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ സചെലെെവഭായതറ 4238.7 ലെെക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ. ഇതനില് അധനികേമഭായനി കവണ്ടനിവന
തുകേ  സമനിതനി  ശനിപഭാർ ശ  പകേഭാരന്റിം  അധനികേ  ധനവനിനനികയഭാഗ  ഉതരവവഴനി  അനവദനിച്ചറ
തനനിട്ടുള്ളതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ

4059-01-051-83-16— സപഭാതുമരഭാമതറ  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  നനിര്മഭാണന്റിം  -  
രഭാജ്ഭവന് മരഭാമത പണനികേള  -  വന്കേനിടെ മരഭാമതപണനികേള  

രഭാജ്ഭവന് സകേട്ടേനിടെങ്ങളുസടെ നനിര്മഭാണതനിനഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 55 ലെെക്ഷന്റിം രൂപ
അധനികേമഭായനി ധനനഃപുനവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര്  53)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ സചെലെെവഭായതറ  42.1  ലെെക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ.  ഇതനില് അധനികേമഭായനി  കവണ്ടനിവന
തുകേ  സമനിതനി  ശനിപഭാർ ശ  പകേഭാരന്റിം  അധനികേ  ധനവനിനനികയഭാഗ  ഉതരവറ  വഴനി  അനവദനിച്ചറ
തനനിട്ടുള്ളതഭാണറ.
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ശനിപഭാര്ശ

4059-01-051-82-16— സപഭാതുമരഭാമതറ  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  നനിര്മഭാണന്റിം  -  
കസ്റ്റേററ പ്ലഭാനനിന്റിംഗറ കബഭാര്ഡറ  -  വന്കേനിടെ മരഭാമതപണനികേള  

കസ്റ്റേററ  പ്ലഭാനനിന്റിംഗറ  കബഭാര്ഡനിസന ഓഫതീസറ സകേട്ടേനിടെങ്ങളുസടെ നനിര്മഭാണതനിനഭായനി ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്  18 ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനനഃപുനവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 54)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ  സചെലെെവഭായതറ  6.54  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  അതനിനഭാല്  സമനിതനി
ശനിപഭാർശപകേഭാരമുള്ള അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

4059-01-051-75-16— സപഭാതുമരഭാമതറ  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  നനിര്മഭാണന്റിം  -  
വഭാണനിജഭ്യ നനികുതനി വകുപറ  -  വന്കേനിടെ    മരഭാമതപണനികേള

വഭാണനിജഭ്യ  നനികുതനി  വകുപനിസന  ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടെങ്ങളുസടെ  പണനികേളക്കഭായനി  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില് 65 ലെെക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 55)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ഈ  ശതീർഷകേതനില്  സചെലെെസവഭാനന്റിം  തസനയനില.  അതനിനഭാല്  സമനിതനി
ശനിപഭാർശപകേഭാരമുള്ള അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

4059-01-051-72— സപഭാതുമരഭാമതറ  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  നനിര്മഭാണന്റിം  -  
വനികലജറ ഓഫതീസുകേളുസടെ നനിര്മഭാണവന്റിം  പുനരുദ്ധഭാരണവന്റിം

വനികലജറ  ഓഫതീസുകേളുസടെയുന്റിം  റസനിഡന്ഷഭ്യല് കേസഭാര്കട്ടേഴനിസനയുന്റിം  പണനികേളക്കഭായനി  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്  5.78  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര് 56)
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സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ സചെലെെവഭായതറ  171.9  ലെെക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ.  ഇതനില് അധനികേമഭായനി കവണ്ടനിവന
തുകേ  സമനിതനി  ശനിപഭാർ ശ  പകേഭാരന്റിം  അധനികേ  ധനവനിനനികയഭാഗ  ഉതരവറ  വഴനി  അനവദനിച്ചറ
തനനിട്ടുള്ളതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ

4059-01-051-71-16—സപഭാതുമരഭാമതറ  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  
നനിര്മഭാണന്റിം  -  മഭാന്ദഭ്യ  -  വനിരുദ്ധ  ഉകതജകേ  പഭാകക്കജനിന്കേതീഴനിലുള്ള  
പദ്ധതനികേള  -  സപഭാതുമരഭാമതപണനികേള    (  സകേട്ടേനിടെങ്ങള  )-  വന്കേനിടെ  
മരഭാമതപണനികേള

മഭാന്ദഭ്യ  വനിരുദ്ധ  പഭാകക്കജനിസലെെ  പണനികേളക്കഭായനി ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
15  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണ
സമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 57)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ  സചെലെെവഭായതറ  304.6  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  അതനിനഭാല്  സമനിതനി
ശനിപഭാർശപകേഭാരമുള്ള അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

4059-01-051-64— സപഭാതുമരഭാമതറ മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  ഓഫതീസറ സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  നനിര്മഭാണന്റിം  -  
നനിയമസഭഭാമണലെെ ആസനി വനികേസന പദ്ധതനി

 ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  80  ലെെക്ഷന്റിം രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര് 58)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ സചെലെെവഭായതറ  77.08  ലെെക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ.  ഇതനില് അധനികേമഭായനി കവണ്ടനിവന
തുകേ  സമനിതനി  ശനിപഭാർ ശ  പകേഭാരന്റിം  അധനികേ  ധനവനിനനികയഭാഗ  ഉതരവറ  വഴനി  അനവദനിച്ചറ
തനനിട്ടുള്ളതഭാണറ.
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ശനിപഭാര്ശ

4059-60-051-86-16— സപഭാതുമരഭാമതറ  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  മററ  സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  നനിര്മഭാണന്റിം  -  
സപഭാതുമരഭാമതപണനികേള    (  സനിവനില്  പണനികേള  )-  വന്കേനിടെ  
മരഭാമതപണനികേള

സന്റിംസ്ഥഭാനസത  വനിവനിധ  റസ്റ്റേറ  ഹഹൗസുകേളുസടെയുന്റിം  മററ  സകേട്ടേനിടെങ്ങളുസടെയുന്റിം
പണനികേളക്കഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 2.78 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര്  59)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ഈ  ശനിർഷകേതനില്  സചെലെെസവഭാനന്റിം  തസനയനില.  അതനിനഭാല്  സമനിതനി
ശനിപഭാർശപകേഭാരമുള്ള അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

4059-60-051-85-16— സപഭാതുമരഭാമതറ  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  മറ്റു  സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  നനിര്മഭാണന്റിം  -  അഗനി  
പതനികരഭാധവന്റിം നനിയനണവന്റിം  -  വന്കേനിടെ മരഭാമതപണനികേള  

വനിവനിധ  ഫയര്  കസ്റ്റേഷനകേളുസടെ  നനിര്മഭാണ  പവര്തനങ്ങളക്കഭായനി  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്  3.6  കകേഭാടെനി  രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുന:വനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര്  60)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ  സചെലെെവഭായതറ  2.49  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  അതനിനഭാല്  സമനിതനി
ശനിപഭാർശപകേഭാരമുള്ള അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

4059-60-051-83— സപഭാതുമരഭാമതറ  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  മറ്റു  സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  നനിര്മഭാണന്റിം  -  
രഭാജ്ഭവന്   (  മരഭാമതപണനികേള  )  

രഭാജ്ഭവന്  സകേട്ടേനിടെങ്ങളുസടെ  നനിര്മഭാണതനിനഭായനി  തുകേസയഭാനന്റിം
അനവദനിക്കഭാതതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  65  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുന:വനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര്  61)
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സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ സചെലെെവഭായതറ  53.24  ലെെക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ.  ഇതനില് അധനികേമഭായനി കവണ്ടനിവന
തുകേ  സമനിതനി  ശനിപഭാർ ശ  പകേഭാരന്റിം  അധനികേ  ധനവനിനനികയഭാഗ  ഉതരവറ  വഴനി  അനവദനിച്ചറ
തനനിട്ടുള്ളതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ

4059-60-051-77-16—സപഭാതുമരഭാമതറ  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  മററ  സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  നനിര്മഭാണന്റിം  -  
നനിയമസഭഭാ കഹഭാസ്റ്റേല് കകേഭാമ്പഹൗണ്ടനില് നനിയമസഭഭാ സഭാമഭാജനികേര്ക്കറ
കവണ്ടനിയുള്ള ഫ്ളഭാററ നനിര്മഭാണന്റിം  -  വന്കേനിടെ മരഭാമതപണനികേള   

നനിയമസഭഭാ സഭാമഭാജനികേര്ക്കുകവണ്ടനിയുള്ള ഫഭാററ നനിര്മഭാണതനിനഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില്
1.654  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

  (ഖണനികേ നമ്പര് 62)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ സചെലെെവഭായതറ  47.08  ലെെക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ.  ഇതനില് അധനികേമഭായനി കവണ്ടനിവന
തുകേ  സമനിതനി  ശനിപഭാർ ശ  പകേഭാരന്റിം  അധനികേ  ധനവനിനനികയഭാഗ  ഉതരവറ  വഴനി  അനവദനിച്ചറ
തനനിട്ടുള്ളതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ

4059-60-051-72-16—സപഭാതുമരഭാമതറ   മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  മററ  സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  നനിര്മഭാണന്റിം  -  
നനിയമസഭഭാമണലെെ  ആസനി  വനികേസന  പദ്ധതനി  -  വന്കേനിടെ  
മരഭാമതപണനികേള

നനിയമസഭഭാ  മണലെെ  ആസനി  വനികേസന  പദ്ധതനിയനില്  ഉളസപടുതനിയനിട്ടുള്ള  വനിവനിധ
പണനികേളക്കഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 5 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര്  63)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ സചെലെെവഭായതറ 2519.68 ലെെക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ. ഇതനില് അധനികേമഭായനി കവണ്ടനിവന
തുകേ  സമനിതനി  ശനിപഭാർ ശ  പകേഭാരന്റിം  അധനികേ  ധനവനിനനികയഭാഗ  ഉതരവറ  വഴനി  അനവദനിച്ചറ
തനനിട്ടുള്ളതഭാണറ.
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ശനിപഭാര്ശ

4059-60-051-71—സപഭാതുമരഭാമതറ   മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  മററ  സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  നനിര്മഭാണന്റിം  -  

ജയനിലുകേളുസടെ ആധുനനികേവല്ക്കരണന്റിം

ജയനിലുകേളുസടെ  ആധുനനികേവല്ക്കരണതനിനഭായനി  അനവദനിച്ചനിരനിക്കുന  തുകേ

അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  4.48  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ

സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര് 64)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ സചെലെെവഭായതറ 927.51 ലെെക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ. ഇതനില് അധനികേമഭായനി കവണ്ടനിവന

തുകേ  സമനിതനി  ശനിപഭാർ ശ  പകേഭാരന്റിം  അധനികേ  ധനവനിനനികയഭാഗ  ഉതരവറ  വഴനി  അനവദനിച്ചറ

തനനിട്ടുള്ളതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ

4059-60-051-69— സപഭാതുമരഭാമതറ  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  മററ  സകേട്ടേനിടെങ്ങള  -  നനിര്മഭാണന്റിം  -  

ജഡതീഷഭ്യറനിയുസടെ  അടെനിസ്ഥഭാന  സഹൗകേരഭ്യവനികേസനന്റിം    (  കകേഭാടെതനി  

സകേട്ടേനിടെങ്ങള  ,    ജഡ്ജനിമഭാരുസടെ  വഭാസസ്ഥലെെങ്ങള  എനനിവയുസടെ  

നനിര്മഭാണന്റിം  -60 %   കകേന്ദ്ര വനിഹനിതന്റിം  )   

 60%  കകേന്ദ്ര സഹഭായന്റിം ഉള്ള ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  കകേഭാടെതനി  സകേട്ടേനിടെങ്ങളുസടെ

പണനികേളക്കഭായനി  5 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി

വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

  (ഖണനികേ നമ്പര് 65)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ  സചെലെെവഭായതറ  3041.77  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  അതനിനഭാല്  സമനിതനി

ശനിപഭാർശപകേഭാരമുള്ള അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യമഭായനി വനനില.
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ശനിപഭാര്ശ

4059-80-051-79— സപഭാതുമരഭാമതറ    മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  ജനറല്  -  നനിര്മഭാണന്റിം  -  സജന്ഡര്  
ബഡ്ജറനിന്റിംഗനിനറ  തുടെക്കന്റിം

ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  1  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 66)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ സചെലെെവഭായതറ 368.19 ലെെക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ.  ഇതനില് അധനികേമഭായനി കവണ്ടനിവന
തുകേ  സമനിതനി  ശനിപഭാർ ശ  പകേഭാരന്റിം  അധനികേ  ധനവനിനനികയഭാഗ  ഉതരവറ  വഴനി  അനവദനിച്ചറ
തനനിട്ടുള്ളതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ

4059-80-051-78-16— സപഭാതുമരഭാമതറ  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  ജനറല്  -  നനിര്മഭാണന്റിം  -  ലസനനികേ  
സ്ക്കൂള  -  വന്കേനിടെ മരഭാമതപണനികേള  

ലസനനികേ  സ്കൂളനിസന  സകേട്ടേനിടെ  നനിര്മഭാണതനിനറ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
50 ലെെക്ഷന്റിം രൂപ  അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര്  67)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ഈ  ശതീർഷകേതനില്  സചെലെെസവഭാനന്റിം  തസനയനില.  അതനിനഭാല്  സമനിതനി
ശനിപഭാർശപകേഭാരമുള്ള അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

4059-80-051-75— സപഭാതുമരഭാമതറ  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  ജനറല്  -  നനിര്മഭാണന്റിം  -  സൂക  
പരനികശഭാധനഭാ പവ വൃതനികേള

സൂകപരനികശഭാധനഭാ  പവ വൃതനികേളക്കഭായനി തുകേസയഭാനന്റിം  അനവദനിക്കഭാതതനിനഭാല്  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില് 50 ലെെക്ഷന്റിം രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര് 68)

941/2021.
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സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ സചെലെെവഭായതറ  10.35  ലെെക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ.  ഇതനില് അധനികേമഭായനി കവണ്ടനിവന
തുകേ  സമനിതനി  ശനിപഭാർ ശ  പകേഭാരന്റിം  അധനികേ  ധനവനിനനികയഭാഗ  ഉതരവവഴനി  അനവദനിച്ചറ
തനനിട്ടുള്ളതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ

5054-01-337-99— കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  നഭാഷണല്  
ലഹകവകേള  -  കറഭാഡുപണനികേള  -  നഭാഷണല് ലഹകവ കേടെനകപഭാകുന  
വഴനിയനിലുള്ള  സതരസഞ്ഞടുത  പട്ടേണങ്ങളനില്  ലബലലെെനകേള
നനിര്മനിക്കുനതനിനറ

നഭാഷണല്  ലഹകവ  അര്ബന്  ലെെനിങനിസലെെ  കറഭാഡുകേളുസടെ  പരനിഷ്കരണതനിനന്റിം
ഉപപഭാതകേളുസടെയുന്റിം കസവനകറഭാഡുകേളുസടെയുന്റിം നനിര്മഭാണവമഭായനി ബനസപട്ടേറ പുതനിയതഭായനി
ഏസറടുക്കുന പവൃതനികേളക്കഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  6.7  കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി   വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 69)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ  സചെലെെവഭായതറ  73.38  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  സചെലെെവറ  ബഡ്ജററ
വനിഹനിതതനിനള്ളനിലെെഭായതനിനഭാല് സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചെയ്ത അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

5054-01-337-98-16— കറഭാഡുകേളുന്റിം പഭാലെെങ്ങളുന്റിം സന്റിംബനനിച്ച മൂലെെധനസച്ചലെെവറ-നഭാഷണല്
ലഹകവകേള  -  കറഭാഡുപണനികേള  -  കദശതീയപഭാതസയ  നഗരങ്ങളുമഭായനി  
ബനനിക്കുന ഭഭാഗതനിസന വനികേസനന്റിം  -  വന്കേനിടെ മരഭാമതപണനികേള  

കദശതീയപഭാതയുമഭായനി  ബനനിപനിക്കുന  പകദശങ്ങളനിസലെെ  വനികേസന
പവര്തനങ്ങളക്കുന്റിം കേരമന  -  കേളനിയനിക്കഭാവനിള കദശതീയപഭാതയുസടെ ഒനഭാന്റിം  ഘട്ടേന്റിം രണ്ടഭാന്റിം
റതീച്ചറ  പഭാവച്ചമ്പലെെന്റിം  -  വഴനിമുക്കറ കറഭാഡനിസന വനികേസനതനിനന്റിം  മററ  പവൃതനികേളക്കുമഭായനി
ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  23  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 70)
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സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ സചെലെെവഭായതറ 487.21 ലെെക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ. ഇതനില് അധനികേമഭായനി കവണ്ടനിവന
തുകേ  സമനിതനി  ശനിപഭാർ ശ  പകേഭാരന്റിം  അധനികേ  ധനവനിനനികയഭാഗ  ഉതരവറ  വഴനി  അനവദനിച്ചറ
തനനിട്ടുള്ളതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ

5054-01-337-96— കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  നഭാഷണല്  
ലഹകവകേള  -  കറഭാഡുപണനികേള  -  കദശതീയപഭാതയനിസലെെ  ലബപഭാസുകേളുസടെ  
നനിര്മഭാണന്റിം

കദശതീയപഭാതഭാ  വനിഭഭാഗതനില്  വരുന  പുതനിയ  ലബപഭാസുകേളുസടെ
നനിര്മഭാണതനിനഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  20  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 71)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ഈ  ശതീർഷകേതനില്  സചെലെെസവഭാനന്റിം  തസനയനില.  അതനിനഭാല്  സമനിതനി
ശനിപഭാ ർശപകേഭാരമുള്ള അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

5054-01-337-95— കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ   -  നഭാഷണല്  
ലഹകവകേള  -  കറഭാഡുപണനികേള  -  സകേഭാലന്റിം  -  ആലെെപ്പുഴ  -  കദശതീയപഭാത  
ലബപഭാസറ   (  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുമഭായനി സചെലെെവറ പങനിടെല്  )  

സകേഭാലന്റിം ലബപഭാസറ നനിര്മഭാണ പവൃതനികേളുസടെ ബനില്ലുകേള തതീര്പഭാക്കുനതനിനഭായുന്റിം
ആലെെപ്പുഴ  കദശതീയപഭാത  ലബപഭാസനിസന  പവൃതനികേളക്കഭായുന്റിം  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
100  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

  (ഖണനികേ നമ്പര് 72)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ  സചെലെെവഭായതറ  2240.99  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  ഇതനില്  അധനികേമഭായനി
കവണ്ടനിവന തുകേ സമനിതനി  ശനിപഭാർ ശ പകേഭാരന്റിം  അധനികേ ധനവനിനനികയഭാഗ ഉതരവറ  വഴനി
അനവദനിച്ചറ തനനിട്ടുള്ളതഭാണറ.
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5054-01-800-97— കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  നഭാഷണല്  

ലഹകവകേള  -  മററ സചെലെെവകേള  -  ഭൂമനി ഏസറടുക്കുനതനിനള്ള വനിഹനിതന്റിം  

വനിവനിധ സ്ഥലെെങ്ങളനിസലെെ കറഭാഡറ പണനികേളക്കഭായനി സ്ഥലെെന്റിം ഏസറടുത ഇനതനില് ഈ

ശതീര്ഷകേതനില് 5 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനനഃപുനവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി

വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര് ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 73)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ഈ  ശതീർഷകേതനില്  സചെലെെസവഭാനന്റിം  തസനയനില.  അതനിനഭാല്  സമനിതനി

ശനിപഭാർശപകേഭാരമുള്ള അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യമഭായനി  വനനില.  ഈ ശതീർഷകേസത കനഭാണ്

പ്ലഭാന് സഹഡനില് നനിനന്റിം പ്ലഭാന് സഹഡഭായനി അനവദനിച തനനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

5054-01-800-99— കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  നഭാഷണല്  

ലഹകവകേള  -  മററ  സചെലെെവകേള  -  കദശതീയപഭാതയനിസലെെ  ബനനിക്കുന  

ഭഭാഗസത ട്രെഭാഫനിക്കറ സുരക്ഷനിതതസ നടെപടെനികേള

കദശതീയപഭാതസയ ബനനിക്കുന ഭഭാഗസത ട്രെഭാഫനിക്കറ സുരക്ഷനിതതസ പണനികേളക്കഭായനി

ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  5.35  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനനഃപുനവനിനനികയഭാഗന്റിം/

ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര് ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര്  74)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ  സചെലെെവഭായതറ  2014.57  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  ഇതനില്  അധനികേമഭായനി

കവണ്ടനിവന തുകേ സമനിതനി  ശനിപഭാർ ശ പകേഭാരന്റിം  അധനികേ ധനവനിനനികയഭാഗ ഉതരവറ  വഴനി

അനവദനിച്ചറ തനനിട്ടുള്ളതഭാണറ.
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5054-05-101-99-16— കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  
സന്റിംസ്ഥഭാനഭാന്തരമഭാകയഭാ  ,    സഭാമ്പതനികേമഭാകയഭാ  പഭാധഭാനഭ്യമുള്ള  
കറഭാഡുകേള  -  പഭാലെെങ്ങള  -  സനി  .  ആര്  .  എഫറ  .    പഭാലെെങ്ങള    (  സഭാധഭാരണ  
വനിഹനിതന്റിം  )-  വന്കേനിടെ മരഭാമതപണനികേള  

രണ്ടറ  പഭാലെെങ്ങളുസടെ  നനിര്മഭാണ  പവൃതനികേളക്കഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
31.8  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനനഃപുനവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര് ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 75)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ സചെലെെവഭായതറ 821.38 ലെെക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ. ഇതനില് അധനികേമഭായനി കവണ്ടനിവന
തുകേ  സമനിതനി  ശനിപഭാർ ശ  പകേഭാരന്റിം  അധനികേ  ധനവനിനനികയഭാഗ  ഉതരവറ  വഴനി  അനവദനിച്ചറ
തനനിട്ടുള്ളതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ

5054-05-337-97-16—കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  
സന്റിംസ്ഥഭാനഭാന്തരമഭാകയഭാ  ,    സഭാമ്പതനികേമഭാകയഭാ  പഭാധഭാനഭ്യമുള്ള  
കറഭാഡുകേള  -  കറഭാഡറ  പണനികേള  -  സനി  .  ആര്  .  എഫറ  .    കറഭാഡുകേള  
(  സഭാധഭാരണ വനിഹനിതന്റിം  )-  വന്കേനിടെ മരഭാമതപണനികേള  

കേരഭാറുകേഭാരുസടെ കുടെനിശനികേ തുകേ നല്കുനതനിനന്റിം പുതനിയ പവൃതനികേളക്കുമഭായനി  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില് 400 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനനഃപുനവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര് ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 76)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ  സചെലെെവഭായതറ  36198.82  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  ഇതനില്  അധനികേമഭായനി
കവണ്ടനിവന തുകേ സമനിതനി  ശനിപഭാർ ശ പകേഭാരന്റിം  അധനികേ ധനവനിനനികയഭാഗ ഉതരവറ  വഴനി
അനവദനിച്ചറ തനനിട്ടുള്ളതഭാണറ.
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5054-03-337-98-16— കറഭാഡുകേളുന്റിം പഭാലെെങ്ങളുന്റിം സന്റിംബനനിച്ച മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -   സന്റിംസ്ഥഭാന  
പഭാതകേള  -  കറഭാഡറ  പണനികേള  -  വനികേസനവന്റിം  പരനിഷ്കരണവന്റിം  -  
വന്കേനിടെ മരഭാമതപണനികേള

കേരഭാറുകേഭാരുസടെ കുടെനിശനികേ ബനില്ലുകേള മഭാറനി നല്കുനതനിനന്റിം നനിലെെവനിലുള്ള പവൃതനികേള
പൂര്തനിയഭാക്കുനതനിനന്റിം  സ്ഥലെെകമസറടുക്കലെെനിനന്റിം  സവള്ളസപഭാക്കന്റിംമൂലെെന്റിം  നഭാശനഷ്ടങ്ങള
സന്റിംഭവനിച്ച  സന്റിംസ്ഥഭാന  പഭാതകേളുസടെ  പുനര്നനിര്മഭാണതനിനമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
150  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 77)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ  സചെലെെവഭായതറ  7248.57  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  ഇതനില്  അധനികേമഭായനി
കവണ്ടനിവന തുകേ സമനിതനി  ശനിപഭാർ ശ പകേഭാരന്റിം  അധനികേ ധനവനിനനികയഭാഗ ഉതരവറ  വഴനി
അനവദനിച്ചറ തനനിട്ടുള്ളതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ

5054-04-101-99-16— കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  ജനിലഭാതലെെ  
കറഭാഡുകേളുന്റിം മറ്റു കറഭാഡുകേളുന്റിം  -  പഭാലെെന്റിം പണനികേള  -  പധഭാന ജനിലഭാതലെെ  
കറഭാഡുകേള  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം കേലുങ്കുകേളുന്റിം  -  വന്കേനിടെ മരഭാമതപണനികേള  

കേരഭാറുകേഭാരുസടെ കുടെനിശനികേ ബനില്ലുകേള മഭാറനി നല്കുനതനിനന്റിം നനിലെെവനിലുള്ള പവൃതനികേള
പൂര്തനിയഭാക്കുനതനിനന്റിം  സ്ഥലെെകമസറടുക്കലെെനിനമഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 150 കകേഭാടെനി രൂപ
അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറസമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര്  78)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ  സചെലെെവഭായതറ  11020.59  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  ഇതനില്  അധനികേമഭായനി
കവണ്ടനിവന തുകേ സമനിതനി  ശനിപഭാർ ശ പകേഭാരന്റിം  അധനികേ ധനവനിനനികയഭാഗ ഉതരവറ  വഴനി
അനവദനിച്ചറ തനനിട്ടുള്ളതഭാണറ.



37

ശനിപഭാര്ശ

5054-04-101-86— കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  ജനിലഭാതലെെ  
കറഭാഡുകേളുന്റിം  മറ്റു  കറഭാഡുകേളുന്റിം  -  പഭാലെെന്റിം  പണനികേള  -  മഭാന്ദഭ്യ  -  വനിരുദ്ധ  
ഉകതജകേ   പഭാകക്കജനിന്  കേതീഴനിലുള്ള  പദ്ധതനികേള  സപഭാതുമരഭാമത
പണനികേൾ    (  പഭാലെെങ്ങള  )-  വന്കേനിടെ മരഭാമതപണനികേള  

അഴനിമഭാവ്കേടെവറ പഭാലെെതനിസന നനിര്മഭാണതനിനഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 12 കകേഭാടെനി
രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.      

 (ഖണനികേ നമ്പര്  79)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ഈ ശതീർഷകേതനില് സചെലെെവറ ഇലഭാതനിരുനതനിനഭാല് സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചെയ്ത തുകേ
ആവശഭ്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

5054-04-337-99-16— കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം സന്റിംബനനിച്ച മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  ജനിലഭാതലെെ  
കറഭാഡുകേളുന്റിം  മററ  കറഭാഡുകേളുന്റിം  -  കറഭാഡറ   പണനികേള  -  പധഭാന  
ജനിലഭാതലെെ  കറഭാഡുകേള  വനികേസനവന്റിം  പരനിഷ്കരണവന്റിം  -  വന്കേനിടെ  
മരഭാമതപണനികേള

കേരഭാറുകേഭാരുസടെ കുടെനിശനികേ ബനില്ലുകേള മഭാറനി നല്കുനതനിനന്റിം നനിലെെവനിലുള്ള പവൃതനികേള
പൂര്തനിയഭാക്കുനതനിനന്റിം  സവള്ളസപഭാക്കന്റിംമൂലെെന്റിം  നഭാശനഷ്ടങ്ങള  സന്റിംഭവനിച്ച  കറഭാഡുകേളുസടെ
പുനര്നനിര്മഭാണതനിനമഭായനി  ഈ  ശതീർഷകേതനില്  700  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുന:വനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര്  80)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ  സചെലെെവഭായതറ  86299.01  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  ഇതനില്  അധനികേമഭായനി
കവണ്ടനിവന തുകേ സമനിതനി  ശനിപഭാർ ശ പകേഭാരന്റിം  അധനികേ ധനവനിനനികയഭാഗ ഉതരവറ  വഴനി
അനവദനിച്ചറ തനനിട്ടുള്ളതഭാണറ.
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ശനിപഭാര്ശ

5054-04-337-98-16—കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  ജനിലഭാതലെെ  

കറഭാഡുകേളുന്റിം  മറ്റു  കറഭാഡുകേളുന്റിം  -  കറഭാഡറ  പണനികേള  -  മറ്റു  ജനിലഭാതലെെ  

കറഭാഡുകേള പുതനിയ പണനികേള  -  വന്കേനിടെ മരഭാമതപണനികേള   

കേരഭാറുകേഭാരുസടെ കുടെനിശനികേ ബനില്ലുകേള മഭാറനി നല്കുനതനിനന്റിം പുതനിയ പവൃതനികേളക്കുന്റിം

കവണ്ടനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  30  കകേഭാടെനി  രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന

വഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 81)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ  സചെലെെവഭായതറ  1150.30  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  ഇതനില്  അധനികേമഭായനി

കവണ്ടനിവന തുകേ സമനിതനി  ശനിപഭാർ ശ പകേഭാരന്റിം  അധനികേ ധനവനിനനികയഭാഗ ഉതരവറ  വഴനി

അനവദനിച്ചറ തനനിട്ടുള്ളതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ

5054-04-337-97—കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  ജനിലഭാതലെെ  

കറഭാഡുകേളുന്റിം  മററ  കറഭാഡുകേളുന്റിം  -  കറഭാഡറ  പണനികേള  -  മററ  ജനിലഭാതലെെ  

കറഭാഡുകേള വനികേസനവന്റിം പരനിഷ്കരണവന്റിം

 കേരഭാറുകേഭാരുസടെ കുടെനിശനികേ ബനില്ലുകേള മഭാറനി നല്കുനതനിനഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില്

10  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ

സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 82)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ  സചെലെെവഭായതറ  1667.82  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  ഇതനില്  അധനികേമഭായനി

കവണ്ടനിവന  തുകേ  സമനിതനി  ശനിപഭാർ ശ  പകേഭാരന്റിം  അധനികേ  ധനവനിനനികയഭാഗ  ഉതരവവഴനി

അനവദനിച്ചറ തനനിട്ടുള്ളതഭാണറ.
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ശനിപഭാര്ശ

5054-04-337-94-16— കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം സന്റിംബനനിച്ച മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  ജനിലഭാതലെെ  

കറഭാഡുകേളുന്റിം  മററ  കറഭാഡുകേളുന്റിം  -  കറഭാഡറ  പണനികേള  -  കറഭാഡുകേളുസടെ  

നനിര്മഭാണവന്റിം  വനികേസനവന്റിം  നബഭാര്ഡറ  സഹഭായകതഭാസടെയുള്ള

പദ്ധതനികേള  -  വന്കേനിടെ മരഭാമതപണനികേള  

പുതുതഭായനി  ഭരണഭാനമതനി  നല്കേനിയ  പവൃതനികേള  പൂര്തനിയഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഈ

ശതീർഷകേതനില്  50 കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന

വഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര് 83)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ  സചെലെെവഭായതറ  21159.68  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  ഇതനില്  അധനികേമഭായനി

കവണ്ടനിവന തുകേ സമനിതനി  ശനിപഭാർ ശ പകേഭാരന്റിം  അധനികേ ധനവനിനനികയഭാഗ ഉതരവറ  വഴനി

അനവദനിച്ചറ തനനിട്ടുള്ളതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ

5054-04-337-92—കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  ജനിലഭാതലെെ  

കറഭാഡുകേളുന്റിം മറ്റു കറഭാഡുകേളുന്റിം  -  കറഭാഡറ പണനികേള  -  മലെെകയഭാര ലഹകവ  

കേരഭാറുകേഭാരുസടെ  കുടെനിശനികേ  ബനില്ലുകേള  മഭാറനിനല്കുനതനിനഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്

1 കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണ

സമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 84)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ സചെലെെവഭായതറ 119.76 ലെെക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ. ഇതനില് അധനികേമഭായനി കവണ്ടനിവന

തുകേ  സമനിതനി  ശനിപഭാർ ശ  പകേഭാരന്റിം  അധനികേ  ധനവനിനനികയഭാഗ  ഉതരവറ  വഴനി  അനവദനിച്ചറ

തനനിട്ടുള്ളതഭാണറ.

941/2021.



40

ശനിപഭാര്ശ

5054-04-337-91-16—കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  ജനിലഭാതലെെ  
കറഭാഡുകേളുന്റിം  മറ്റു  കറഭാഡുകേളുന്റിം  -  കറഭാഡറ  പണനികേള  -  തനിരുവനന്തപുരന്റിം  ,  
സകേഭാച്ചനി  ,    കകേഭാഴനികക്കഭാടെറ  എനതീ  നഗരങ്ങളനിസലെെ  കറഭാഡറ  
പരനിഷ്കരണന്റിം  -  വന്കേനിടെ മരഭാമതപണനികേള  

പുതുതഭായനി  ഭരണഭാനമതനി നല്കേനിയ പവൃതനികേള പൂര്തനിയഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില് 1 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര് 85)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ഈ ശതീർഷകേതനില് സചെലെെവറ ഇലഭാതനിരുനതനിനഭാല് സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചെയ്ത തുകേ
ആവശഭ്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

5054-04-337-89-16—കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  ജനിലഭാതലെെ  
കറഭാ ഡുകേളുന്റിം  മററ  കറഭാഡുകേളുന്റിം  -  കറഭാഡറ  പണനികേള  -  ശബരനിമലെെ കറഭാ ഡറ  
കപഭാജകറ  -  വന്കേനിടെ മരഭാമതപണനികേള  

കേരഭാറുകേഭാരുസടെ  കുടെനിശനികേ  ബനില്ലുകേള  മഭാറനി  നല്കുനതനിനന്റിം  പവൃതനികേള
പൂര്തനിയഭാക്കുനതനിനമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  100  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന. 

(ഖണനികേ നമ്പര്  86)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ  സചെലെെവഭായതറ  12542.24  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  ഇതനില്  അധനികേമഭായനി
കവണ്ടനിവന തുകേ സമനിതനി  ശനിപഭാർ ശ പകേഭാരന്റിം  അധനികേ ധനവനിനനികയഭാഗ ഉതരവറ  വഴനി
അനവദനിച്ചറ തനനിട്ടുള്ളതഭാണറ.
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ശനിപഭാര്ശ

5054-04-337-80—കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  ജനിലഭാതലെെ  
കറഭാ ഡുകേളുന്റിം മററ കറഭാഡുകേളുന്റിം  -  കറഭാഡറ പണനികേള  -  ഭൂമനി എസറടുക്കലെെനിനള്ള  
നഷ്ടപരനിഹഭാരന്റിം

വനിവനിധ  ജനിലകേളുസടെ  എല്.എ.ആര്.  കകേസുകേളുസടെ  തുകേ  നല്കുനതനിനഭായനി  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്  70  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര് 87)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ഈ  ശതീ ർഷകേതനില്  കവഭാട്ടുസചെയ്തതുന്റിം  ചെഭാർജറ  സചെയ്തതുമഭായ  വനിഹനിതന്റിം  കനഭാണ്
പ്ലഭാനനില്  നനിനന്റിം  പ്ലഭാന്  സഹഡനികലെെയറ  റതീഅകപഭാപനികയഷന്  മുഖഭാന്തരന്റിം  സർക്കഭാർ
അനവദനിചതനനിട്ടുണ്ടറ.  ആയതനില് ആസകേ സചെലെെവഭായതറ കവഭാട്ടേറ  സചെയ്തതറ  5133.99  ലെെക്ഷന്റിം
രൂപയുന്റിം  ചെഭാർജറ  സചെയ്തതറ  16411.97  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയുന്റിം  ആണറ.  ഇതനില്  അധനികേമഭായനി
കവണ്ടനിവന  തുകേ  സമനിതനി  ശനിപഭാർശപകേഭാരന്റിം  ഉപധനഭാഭഭ്യർത്ഥന  വഴനി  അനവദനിച്ചറ
തനനിട്ടുള്ളതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ

5054-04-337-79—കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  ജനിലഭാതലെെ  
കറഭാഡുകേളുന്റിം  മറ്റു  കറഭാഡുകേളുന്റിം  -  കറഭാഡറ  പണനികേള  -  സകേഭാച്ചനിയനില്  
സതീകപഭാര്ട്ടേറ  -  എയര്കപഭാര്ട്ടേറ കറഭാഡനിസന നനിര്മഭാണന്റിം  

നനിലെെവനിലുള്ള പവൃതനികേള പൂര്തനിയഭാക്കുനതനിനന്റിം കപയ്സമനറ നല്കുനതനിനമഭായനി
ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  19  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര് 88)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ഈ ശതീർഷകേതനില് സചെലെെവറ ഇലഭാതനിരുനതനിനഭാല് സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചെയ്ത തുകേ
ആവശഭ്യമഭായനി വനനില.
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ശനിപഭാര്ശ

5054-80-004-98—കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  ജനറല്  -  
ഗകവഷണന്റിം  -  കേസഭാളനിറനി  കേണ്കട്രെഭാള  യൂണനിററ  സ്ഥഭാപനിക്കലുന്റിം  കകേരളഭാ  
ലഹകവ റനിസര്ച്ചറ ഇന്സ്റ്റേനിറമ്യൂട്ടേനിസന കേസഭാളനിറനി കേണ്കട്രെഭാള യൂണനിറഭാക്കനി
ഉയര്തലുന്റിം

ഡനിലസന് ഓഫതീസറ, സകേ.എച്ചറ.ആര്.ഐ. കേസഭാളനിറനി കേണ്കട്രെഭാള കേഭാരഭ്യഭാലെെയങ്ങളുസടെ
അടെനിസ്ഥഭാന  വനികേസനന്റിം,  ഉപകേരണങ്ങള  ലെെഭഭ്യമഭാക്കല്,  കേമ്പമ്യൂട്ടേര്  &  കസഭാഫ് ററ സവയര്
ലെെഭഭ്യമഭാക്കല്, ലപലെെറനിന്റിംഗറ കപഭാജകറസറ ലെെഭാബനിസനയുന്റിം സകേട്ടേനിടെതനിസനയുന്റിം വനിപുലെെതീകേരണന്റിം,
ഓഫതീസറ  ഫര്ണനിച്ചറുകേള  എനനിവയഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  4  കകേഭാടെനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 89)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ  സചെലെെവഭായതറ  354.07  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  ആയതനിനഭാല്  സമനിതനി
ശനിപഭാർശപകേഭാരന്റിം അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യന്റിം വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

5054-80-107-99— കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  ജനറല്  -  
സറയനില്കവ  സുരക്ഷനിതതസ  പണനികേള  -  സറയനില്കവ  സുരക്ഷനിതതസ  
പണനികേള

RBDCK-യുസടെ  കമല്കനഭാട്ടേതനില്  കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടെറ,  ഫകറഭാക്കറ,  കേഭാരനിതഭാസറ  എനതീ
സറയനില്കവ കമല്പഭാലെെങ്ങളുസടെ പൂര്തതീകേരണതനിനഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  21  കകേഭാടെനി
രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 90)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ  സചെലെെവഭായതറ  543.93  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  ആയതനിനഭാല്  സമനിതനി
ശനിപഭാർശപകേഭാരമുള്ള അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യന്റിം വനനില.
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ശനിപഭാര്ശ

5054-80-107-97— കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  ജനറല്  -  
സറയനില്കവ  സുരക്ഷനിതതസ  പണനികേള  -  പുതനിയ  സറയനില്കവ  
കമല്പഭാലെെതനിനഭായുള്ള ഭൂമനി ഏസറടുക്കല്

സറയനില്കവ  കമല്പഭാലെെങ്ങളക്കറ  കവണ്ടനിയുള്ള  ഭൂമനി  ഏസറടുക്കുനതനിനഭായനി  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്  5  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി   വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര് 91)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ഈ  ശതീർഷകേതനില്  കനഭാണ്  പ്ലഭാനനില്  സചെലെെവകേസളഭാനന്റിം  തസനയനില.  എനഭാല്
പ്ലഭാന്  ശതീർഷകേതനില്  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  ഇസലങനിലുന്റിം  25.27  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  ആസകേ
സചെലെെവഭായനിട്ടുണ്ടറ.  ഇതനില്  അധനികേമഭായനി  കവണ്ടനിവന  തുകേ  സമനിതനി  ശനിപഭാർശപകേഭാരന്റിം
അധനികേ ധനവനിനനികയഭാഗ ഉതരവറ വഴനി അനവദനിച്ചറ തനനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

5054-80-337-88-16—കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  ജനറല്  -  
കറഭാഡറ  പണനികേള  -  പളയബഭാധനിത  പകദശങ്ങളനിസലെെ  തകേര്ന  
കറഭാഡുകേളുസടെയുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുസടെയുന്റിം  പുനര്നനിര്മഭാണന്റിം  -  വന്കേനിടെ  
മരഭാമതപണനികേള

പളയബഭാധനിത  പകദശങ്ങളനിസലെെ  തകേര്ന  കറഭാഡുകേളുസടെയുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുസടെയുന്റിം
പുനര്നനിര്മഭാണതനിനഭായുന്റിം  ഭരണഭാനമതനി  ലെെഭനിച്ച  പവൃതനികേള  പൂര്തതീകേരനിക്കുനതനിനന്റിം
കേരഭാറുകേഭാരുസടെ  കുടെനിശനികേ  നല്കുനതനിനന്റിം  നനിലെെവനിലുള്ള  പവൃതനികേള
പൂര്തനിയഭാക്കുനതനിനമഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 500 കകേഭാടെനി രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര്  92)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ  സചെലെെവഭായതറ  8860.43  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  ഇതനില്  അധനികേമഭായനി
കവണ്ടനിവന തുകേ സമനിതനി  ശനിപഭാർ ശ പകേഭാരന്റിം  അധനികേ ധനവനിനനികയഭാഗ ഉതരവറ  വഴനി
അനവദനിച്ചറ തനനിട്ടുള്ളതഭാണറ.
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ശനിപഭാര്ശ

5054-80-800-82—കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം    സന്റിംബനനിച്ച  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  ജനറല്  -  മററ  
സചെലെെവകേള  -  സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപനിന് കേതീഴനിസലെെ ഇ  -  ഗകവണന്സറ  

സന്റിംസ്ഥഭാന  തലെെതനില്  വനിവനിധ  ഓഫതീസുകേളനില്  കേമ്പമ്യൂട്ടേറുകേളുന്റിം  അനബന
ഉപകേരണങ്ങളുന്റിം  വഭാങ്ങുനതനിനന്റിം  സപഭാതുമരഭാമതറ  വകുപറ  സവബ്ലസററ  നവതീകേരണന്റിം,
സ്പെഭാര്ക്കറ/ആധഭാര്  അധനിഷനിത  ബകയഭാസമട്രെനികേറ  ഹഭാജര്  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം,  GIS  മഭാപറ
പരനിഷ്കരണന്റിം  എനനിവ  നടെപഭാക്കുനതനിനമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  1.25  കകേഭാടെനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി   വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 93)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ  സചെലെെവഭായതറ  75.29  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  ആയതനിനഭാല്  സമനിതനി
ശനിപഭാർശപകേഭാരമുള്ള അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യന്റിം വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

5054-80-800-81— കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം    സന്റിംബനനിച്ച  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  ജനറല്  -  മററ  
സചെലെെവകേള  -  സറയനില്കവ സുരക്ഷനിതതസ പണനികേള  

കേരഭാറുകേഭാരുസടെ  കുടെനിശനികേ  ബനില്ലുകേള  മഭാറനി  നല്കുനതനിനറ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
2  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര്  94)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ സചെലെെവഭായതറ 241.56 ലെെക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ. ഇതനില് അധനികേമഭായനി കവണ്ടനിവന
തുകേ  സമനിതനി  ശനിപഭാർ ശ  പകേഭാരന്റിം  അധനികേ  ധനവനിനനികയഭാഗ  ഉതരവറ  വഴനി  അനവദനിച്ചറ
തനനിട്ടുള്ളതഭാണറ.

ശനിപഭാര്ശ

5054-80-800-69—കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം    സന്റിംബനനിച്ച  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  ജനറല്  -  മററ  
സചെലെെവകേള  -  സന്റിംസ്ഥഭാന കറഭാഡറ പുനരുദ്ധഭാരണ പദ്ധതനി  

സര്ക്കഭാരനിസന  അന്റിംഗതീകേഭാരതനിനറ  വനികധയമഭായനി  കേരമന-സവള്ളറടെ  കറഭാഡനിസന
വനികേസന  പവര്തനങ്ങളക്കുന്റിം  പഭാകക്കജറ-എ,  പഭാകക്കജറ-ബനി  എനനിവയുസടെ
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കമല്കനഭാട്ടേതനില് പൂര്തനിയഭാക്കനിയ നഭാലെെറ കറഭാഡുകേളുസടെ കേണ്സസഷസണയര്മഭാര്ക്കറ കേരഭാര്
പകേഭാരന്റിം  അനസനിറനി  നല്കുനതനിനമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  82.3982  കകേഭാടെനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 95)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ഈ  ശതീർഷകേതനില്  സചെലെെവനിലഭാതനിരുനതനിനഭാല്  സമനിതനി  ശനിപഭാർശ  സചെയ്ത  തുകേ
ആവശഭ്യന്റിം വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

5054-80-800-68—കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുന്റിം    സന്റിംബനനിച്ച  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  ജനറല്  -  മററ  
സചെലെെവകേള  -  പനി  .  പനി  .  പനി  . (  അനസനിറനി  )   നടെപഭാക്കല് കറഭാഡറ സന്റിംരക്ഷണന്റിം  

RICK-സന  കമല്കനഭാട്ടേതനില്  പഭാകക്കജറ-എ,  പഭാകക്കജറ-ബനി  എനനിവയനിലെെഭായനി
പൂര്തനിയഭാക്കനിയ നഭാലെെറ കറഭാഡുകേളുസടെ കേണ്സസഷസണയര്മഭാര്ക്കറ കേരഭാര് പകേഭാരന്റിം അനസനിറനി
നല്കുനതനിനറ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  12.5961  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി   വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 96)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ആസകേ  സചെലെെവഭായതറ  10073.73  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  ഇതനില്  അധനികേമഭായനി
കവണ്ടനിവന തുകേ സമനിതനി  ശനിപഭാർ ശ പകേഭാരന്റിം  അധനികേ ധനവനിനനികയഭാഗ ഉതരവറ  വഴനി
അനവദനിച്ചറ തനനിട്ടുള്ളതഭാണറ.

സമനിതനിയുസടെ അധനികേ ശനിപഭാര്ശ

2020-21-സലെെ  ബഡ്ജറനിസലെെ  RKI-യുസടെ  ഭഭാഗമഭായനി  സപഭാതുമരഭാമതറ  വകുപനിസന
കറഭാ ഡുകേളുസടെയുന്റിം  പഭാലെെങ്ങളുസടെയുന്റിം  നനിര്മഭാണ  പവര്തനതനിനഭായനി
5475-00-115-94-(03)(P)  എന  കേണക്കറ  ശതീര്ഷകേതനില്  250  കകേഭാടെനി  രൂപ
വകേസകേഭാള്ളനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  കകേരളതനിസലെെ കറഭാഡുകേളുസടെ പളയഭാനന്തര പുനര്നനിര്മഭാണവമഭായനി
ബനസപട്ടേറ  ജര്മന്  ബഭാങനിസന  (kfw)  ധനസഹഭായകതഭാടുകൂടെനി  1800  കകേഭാടെനി  രൂപ
മതനിപറ  സചെലെെവനില്  പദ്ധതനി  നടെപനിലെെഭാക്കുനതനിനറ  ജര്മന്  ബഭാങ്കുമഭായനി  കേരഭാറനില്
ഏര്സപട്ടേനിട്ടുണ്ടറ.  പസസ്തുത  ആവശഭ്യതനിനള്ള  തുകേ  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  നമ്പര്  XV
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സപഭാതുമരഭാമതനിസലെെ  കേണക്കറ  ശതീര്ഷകേതനില്  വകേയനിരുതനി  സചെലെെവഴനിക്കുനതനിനറ
ആവശഭ്യമഭായ New Service Procedure  പഭാലെെനിക്കുനതനിനഭായനി ആവശഭ്യമഭായ സപഭാവനിഷന്
ലെെഭഭ്യമഭാക്കണസമനന്റിം 2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് 500 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനന്റിം  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 97)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

'ധനഭാഭഭ്യർത്ഥന  നന്റിം.  XXVIII  പലെെവകേ  സഭാമ്പതനികേ  സർവ്വതീസുകേള'  എന
ധനഭാഭഭ്യർത്ഥനയറ  കേതീഴനില്  5475-00-115-94-(03)-PWD  Road  &  Bridges  എന
പകതഭ്യകേ  കേണക്കറ  ശതീർഷകേതനില്  നനിനന്റിം  2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വർഷതനില്  100
കകേഭാടെനി രൂപ സകേ.എസറ.റനി.പനി.ക്കറ അനവദനിച്ചറ നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടറ. കൂടെഭാസത ജനവരനി 2021-സലെെ
Supplementary  Demand  for  Grants  പകേഭാരന്റിം  ധനഭാഭഭ്യർത്ഥന  നമ്പര്  XV
സപഭാതുമരഭാമതറ  എന  ധനഭാഭഭ്യർത്ഥനയറ  കേതീഴനില്  5054-03-337-92  എന  പുതനിയ
ശതീർഷകേതനില്  8150  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  അനവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  സമനിതനി  ശനിപഭാർശപകേഭാരമുള്ള
അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യമഭായനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

3051-02-001-97—തുറമുഖങ്ങളുന്റിം  സസലെെററ  ഹഹൗസുകേളുന്റിം  -  സചെറുകേനിടെ  തുറമുഖങ്ങള  -  ഭരണവന്റിം  
നടെതനിപ്പുന്റിം  -  സസന്ട്രെല്     വര്ക്കറകഷഭാപ്പുന്റിം  കസ്റ്റേഭാഴറ  ഓര്ഗസസനകസഷന്  
സ്ഥഭാപനിക്കലുന്റിം

ടെഗ്ഗുകേള,  ബഭാര്ജ്ജുകേള,  മററ  ജലെെവഭാഹനങ്ങള  എനനിവയുസടെ  അറകുറപണനികേള
സചെയ്യുനതനിനഭായനി  നതീണ്ടകേരയനിലുന്റിം  കബപ്പൂരനിലുന്റിം  പവര്തനിക്കുന  വര്ക്കറകഷഭാപനിസലെെ
ജതീവനക്കഭാരുസടെയുന്റിം  തുറമുഖ  ഡയറകകററനില്  ചെതീഫറ  സമക്കഭാനനിക്കല്  എഞനിനതീയറുസടെ
ഓഫതീസനിസലെെ  ജതീവനക്കഭാരുസടെയുന്റിം  യഭാതഭാബത,  സടെലെെനികഫഭാണ്  ചെഭാര്ജറ,  മറനിനങ്ങള
എനതീ  ശതീര്ഷകേങ്ങളനിലുന്റിം  വര്ക്കറകഷഭാപനിസലെെ  ജതീവനക്കഭാരുസടെ  ഓവര്സസടെന്റിം  അലെെവന്സറ
നല്കുനതനിനറ  സഭാലെെറനി  ഓവര്സസടെന്റിം  എന  ശതീര്ഷകേതനിലുമഭായനി  11  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 98)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ഈ ശതീർഷകേതനില് അനവദനിച്ചനിരുന ഫണ്ടറ  2020-21  സഭാമ്പതനികേ വർഷതനില്
മതനിയഭായതനിനഭാല് അധനികേഫണ്ടറ/ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗതനിനറ  സപഭാകപഭാസല് നല്കകേണ്ടനി
വനനില.
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ശനിപഭാര്ശ

3051-02-102-99—തുറമുഖങ്ങളുന്റിം  സസലെെററ  ഹഹൗസുകേളുന്റിം  -  സചെറുകേനിടെ  തുറമുഖങ്ങള  -  തുറമുഖ  
കേഭാരഭ്യഭാകനസഷണന്റിം  -  കപഭാര്ട്ടേഭാഫതീസുകേളുന്റിം എസ്റ്റേഭാബനിഷറ സമന്റുകേളുന്റിം  

നതീണ്ടകേര, ആലെെപ്പുഴ, കകേഭാഴനികക്കഭാടെറ കപഭാര്ട്ടേഭാഫതീസര്മഭാരുസടെ ഓഫതീസുകേളനികലെെയുന്റിം മററ
സബറ  ഓഫതീസുകേളനികലെെയുന്റിം  ജതീവനക്കഭാരുസടെയുന്റിം  ടെഗ്ഗുകേള,  ബഭാര്ജകേള,  സക്രയനിനകേള
എനനിവയനിസലെെ  ജതീവനക്കഭാരുസടെയുന്റിം  ഓവര്ലടെന്റിം  അലെെവന്സറ,  കവതനന്റിം,  ദനിവസകവതനന്റിം,
യഭാതഭാ  സചെലെെവകേള,  സടെലെെനികഫഭാണ്  ചെഭാര്ജ്ജുകേള,  വഭാടെകേ,  കേരന്റിം,  നനികുതനി,  കമഭാകട്ടേഭാര്
വഭാഹനങ്ങളുസടെ  സന്റിംരക്ഷണവന്റിം  അറകുറപണനികേള  എനനിവയഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
17  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി
വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 99)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

വഭാടെകേ,  കേരന്റിം,  നനികുതനി  എനതീ  സചെലെെവകേളക്കറ  ആർ.ആർ.ടെനി.  ശതീർഷകേതനില്
6 ലെെക്ഷന്റിം രൂപയുന്റിം ജതീവനക്കഭാരുസടെ ലപലെെകറജറ നല്കുനതനിനഭായനി അദർ സഎറന്റിംസറ, അദർ
ചെഭാർജസറ  ശതീർഷകേതനില്  7,70,000  രൂപയുന്റിം  അനവദനിക്കുനതനിനള്ള  സപഭാകപഭാസല്
സമർപനിച്ചതനില്  ഇലെെകനിസനിറനി  ചെഭാർജറ  ഇനതനില്  5  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  additional
authorisation മുകഖന അനവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

3051-02-102-98— തുറമുഖങ്ങളുന്റിം  സസലെെററ  ഹഹൗസുകേളുന്റിം  -  സചെറുകേനിടെ  തുറമുഖങ്ങള  -  തുറമുഖ  
കേഭാരഭ്യഭാകനസഷണന്റിം  -  അകനസഷണവന്റിം  രക്ഷഭാനടെപടെനിയുന്റിം  

കേടെലെെനിസലെെ രക്ഷഭാപവര്തനങ്ങളക്കുളള ജലെെവഭാഹനങ്ങളനിസലെെ ജതീവനക്കഭാരുസടെ ഓവര്സസടെന്റിം
അലെെവന്സറ,  യഭാതഭാബത,  ജലെെവഭാഹനങ്ങളക്കുളള ഇനനസച്ചലെെവറ,  പനി.ഒ.എല്.  എനനിവയഭായനി
ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 11 ലെെക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി
വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര്  100)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ഈ ശതീർഷകേതനില് അനവദനിച്ചനിരുന ഫണ്ടറ  2020-21  സഭാമ്പതനികേ വർഷതനില്
മതനിയഭായതനിനഭാല് അധനികേഫണ്ടറ/ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗതനിനറ  സപഭാകപഭാസല് നല്കകേണ്ടനി
വനനില.

941/2021.
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ശനിപഭാര്ശ

3051-02-103-97—തുറമുഖങ്ങളുന്റിം  സസലെെററ  ഹഹൗസുകേളുന്റിം  -  സചെറുകേനിടെ  തുറമുഖങ്ങള  -  
സഡ്രെഡ്ജനിന്റിംഗന്റിം സര്കവ്വയനിങ്ങുന്റിം  -  സഡ്രെഡ്ജനിന്റിംഗറ  യൂണനിററ  

തുറമുഖങ്ങളനിസലെെ അതഭ്യഭാവശഭ്യ  മണ്ണുമഭാന്തല് പവര്തനതനിന കവണ്ടനിയുളള ഗഭാബറ
സഡ്രെഡ്ജറുസടെ  പവര്തനവമഭായനി  ബനസപട്ടേ ജതീവനക്കഭാരുസടെ  ഓവര്സസടെന്റിം  അലെെവന്സറ,
യഭാതഭാബത, മറനിനന്റിം  എനനിവയഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 6 ലെെക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര്  101)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ഈ ശതീർഷകേതനില് അനവദനിച്ചനിരുന ഫണ്ടറ  2020-21  സഭാമ്പതനികേവർഷതനില്
മതനിയഭായതനിനഭാല് അധനികേഫണ്ടറ/ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗതനിനറ  സപഭാകപഭാസല് നല്കകേണ്ടനി
വനനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

3051-02-001-98-04-1— തുറമുഖങ്ങളുന്റിം സസലെെററ ഹഹൗസുകേളുന്റിം  -  സചെറുകേനിടെ തുറമുഖങ്ങള  -  ഭരണവന്റിം  
നടെതനിപ്പുന്റിം  -  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ  ഡനിപഭാര്ട്ടേറസമനറ  -  യഭാതഭാ  
സചെലെെവകേള  -  യഭാതഭാ ബത  

ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  5.59  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 102)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വർഷതനില് 3051-02-001-98-04-1-TA ഇനതനില് ബജററ
വനിഹനിതമഭായനി അനവദനിച്ചതറ  9.41  ലെെക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ.  ഈ ശതീർഷകേതനില്  5.59  ലെെക്ഷന്റിം
രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യർത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതഭാന് സമനിതനി
ശനിപഭാർശ  സചെയ്തനിരുന.  2020-21  സഭാമ്പതനികേവർഷന്റിം  പസ്തുത  ശതീർഷകേതനില്
9.27  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  മഭാതമഭാണറ  സചെലെെവഭായതറ.  അതുസകേഭാണ്ടറ  അധനികേഫണ്ടറ/
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗതനിനറ സപഭാകപഭാസല് നല്കകേണ്ടനി വനനില. 2021-22  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷന്റിം 9.41 ലെെക്ഷന്റിം രൂപ അനവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.
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ശനിപഭാര്ശ

3051-02-001-98-04-2— തുറമുഖങ്ങളുന്റിം  സസലെെററ  ഹഹൗസുകേളുന്റിം  -  സചെറുകേനിടെ  തുറമുഖങ്ങള  -  
ഭരണവന്റിം നടെതനിപ്പുന്റിം  -  ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ ഡനിപഭാര്ട്ടേറസമനറ  -  
യഭാതഭാസച്ചലെെവകേള  -  സ്ഥലെെന്റിംമഭാറ ബത  

ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  12,000  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി   വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര് 103)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേവർഷതനില്  3051-02-001-98-04-2-Transfer  T.A.  ഇന
തനില്  ബജററ  വനിഹനിതമഭായനി  അനവദനിച്ചതറ  88,000  രൂപയഭാണറ.  ഈ ശതീർഷകേതനില്
12,000 രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യർത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതഭാന്
സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചെയ്തനിരുന. അധനികേ ഫണ്ടറ/ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗതനിനറ സപഭാകപഭാസല്
നല്കകേണ്ടനി വനനില.

ശനിപഭാര്ശ

3051-02-001-98-04-4—തുറമുഖങ്ങളുന്റിം  സസലെെററ  ഹഹൗസുകേളുന്റിം  -  സചെറുകേനിടെ  തുറമുഖങ്ങള  -  
ഭരണവന്റിം നടെതനിപ്പുന്റിം  -  ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ ഡനിപഭാര്ട്ടേറസമനറ  -  
യഭാതഭാ സചെലെെവകേള  -  അവധനി യഭാതഭാനകൂലെെഭ്യന്റിം  

ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  33,000  രൂപ  അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര് 104)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേവര്ഷതനില്  3051-02-001-98-04-4  അവധനി
യഭാതഭാനകൂലെെഭ്യന്റിം  ഇനതനില്  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതമഭായനി  അനവദനിച്ചതറ  1.57  ലെെക്ഷന്റിം
രൂപയഭാണറ.   ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  33,000  രൂപ അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യർത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതഭാന് സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചെയ്തനിരുനസവങനിലുന്റിം അധനികേ
ഫണ്ടറ അനവദനിക്കഭാന് കേഴനിഞ്ഞനില.
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3051-02-001-98-05-1— തുറമുഖങ്ങളുന്റിം  സസലെെററ  ഹഹൗസുകേളുന്റിം  -  സചെറുകേനിടെ  തുറമുഖങ്ങള  -  
ഭരണവന്റിം നടെതനിപ്പുന്റിം  -  ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ ഡനിപഭാര്ട്ടേറസമനറ  -  
ഓഫതീസറ സചെലെെവകേള  -  സവള്ളക്കരന്റിം  

ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  50,000  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 105)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേവര്ഷതനില്  3051-02-001-98-05-1—സവള്ളക്കരന്റിം
ഇനതനില്  1.51  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതമഭായനി  അനവദനിച്ചതറ.  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്  50,000  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യർത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതഭാന്  സമനിതനി  ശനിപഭാർശ  സചെയ്തനിരുന.  എനഭാല്
അധനികേമഭായനി തുകേ അനവദനിച തനനില. 2021-22 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം 1.50 ലെെക്ഷന്റിം രൂപ
അനവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ. 

ശനിപഭാര്ശ

3051-02-001-98-05-2—തുറമുഖങ്ങളുന്റിം  സസലെെററ  ഹഹൗസുകേളുന്റിം  -  സചെറുകേനിടെ  തുറമുഖങ്ങള  -  
ഭരണവന്റിം  നടെതനിപ്പുന്റിം  -  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ  
ഡനിപഭാര്ട്ടേറസമനറ  -  ഓഫതീസറ സചെലെെവകേള  -  ലവദദ്യുതനി സചെലെെവറ  

ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  3.15  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 106)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില്  3051-02-001-98-05-2—ലവദദ്യുതനി സചെലെെവറ
ഇനതനില്  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതമഭായനി  അനവദനിച്ചതറ  9.35  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില് 3.15 ലെെക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യർത്ഥന
വഴനി വകേയനിരുതഭാന് സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചെയ്തനിരുന. എനഭാല്  അധനികേ തുകേ  അനവദനിച
തനനില.
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3051-02-001-98-05-3—തുറമുഖങ്ങളുന്റിം  സസലെെററ  ഹഹൗസുകേളുന്റിം  -  സചെറുകേനിടെ  തുറമുഖങ്ങള  -  
ഭരണവന്റിം  നടെതനിപ്പുന്റിം  -  ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ  ഡനിപഭാര്ട്ടേറസമനറ  -  
ഓഫതീസറ സചെലെെവകേള  -  സടെലെെനികഫഭാണ് സചെലെെവറ  

ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  4.29  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര് 107)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  3051-02-001-98-05-3—സടെലെെനികഫഭാണ്
സചെലെെവറ  ഇനതനില് ബഡ്ജററ  വനിഹനിതമഭായനി  ലെെഭനിച്ചതറ  2.71  ലെെക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ.   ഈ
ശതീര്ഷകേതനില് 4.29 ലെെക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യർത്ഥന
വഴനി  വകേയനിരുതഭാന്  സമനിതനി  ശനിപഭാർശ  സചെയ്തനിരുന.  2020-21  സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം
പസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില്  2.45  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  സചെലെെവഭായനിട്ടുണ്ടറ.  2021-22  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷന്റിം 2.84 ലെെക്ഷന്റിം രൂപ അനവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  

ശനിപഭാര്ശ

3051-02-001-98-05-4—തുറമുഖങ്ങളുന്റിം  സസലെെററ  ഹഹൗസുകേളുന്റിം  -  സചെറുകേനിടെ  തുറമുഖങ്ങള  -  
ഭരണവന്റിം  നടെതനിപ്പുന്റിം  -  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ  
ഡനിപഭാര്ട്ടേറസമനറ  -  ഓഫതീസറ സചെലെെവകേള  -  മറനിനങ്ങള  

ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  6.98  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര് 108)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  3051-02-001-98-05-4—other  items
ഇനതനില്  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതമഭായനി  അനവദനിച്ചതറ  3.02  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്  6.98  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യർത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതഭാന്  സമനിതനി  ശനിപഭാർശ  സചെയ്തനിരുന.  2020-21
സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില് 3.01 ലെെക്ഷന്റിം രൂപ സചെലെെവഭായനിട്ടുണ്ടറ. 2021-22
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം 3.17 ലെെക്ഷന്റിം രൂപ അനവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ. 
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3051-02-001-98-06—തുറമുഖങ്ങളുന്റിം  സസലെെററ  ഹഹൗസുകേളുന്റിം  -  സചെറുകേനിടെ  തുറമുഖങ്ങള  -  
ഭരണവന്റിം  നടെതനിപ്പുന്റിം  -  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ  
ഡനിപഭാര്ട്ടേറസമനറ  -  വഭാടെകേ  ,   കേരന്റിം നനികുതനി  

ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  13  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി   വകേയനിരുതണസമനറ   സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര് 109)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേവര്ഷതനില്  3051-02-001-98-06—RRT  ഇനതനില്
ബഡ്ജററ  വനിഹനിതമഭായനി  അനവദനിച്ചതറ  12  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.   ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
13  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യർത്ഥനവഴനി
വകേയനിരുതഭാന് സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചെയ്തനിരുന.  2020-21  സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം പസ്തുത
ശതീര്ഷകേതനില്  11.68  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  സചെലെെവഭായനിട്ടുണ്ടറ.   2021-22  സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം
12 ലെെക്ഷന്റിം രൂപ അനവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ. 

ശനിപഭാര്ശ

3051-02-001-98-12— തുറമുഖങ്ങളുന്റിം സസലെെററ ഹഹൗസുകേളുന്റിം  -  സചെറുകേനിടെ തുറമുഖങ്ങള  -  ഭരണവന്റിം  
നടെതനിപ്പുന്റിം  -  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ  ഡനിപഭാര്ട്ടേറസമനറ  -  
കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുന്റിം ലസ്റ്റേസപന്റുകേളുന്റിം

ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  1  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ   സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 110)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേവര്ഷതനില്  3051-02-001-98-12—കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുന്റിം
ലസ്റ്റേപന്റുകേളുന്റിം എന ശതീര്ഷകേതനില് ബഡ്ജററ വനിഹനിതമഭായനി അനവദനിച്ചതറ  24  ലെെക്ഷന്റിം
രൂപയഭാണറ.  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  1  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യർത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതഭാന് സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചെയ്തനിരുന. എനഭാല് അധനികേ
തുകേ  അനവദനിച  തനനില.  2020-21  സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം  പസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില്
20.30  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  സചെലെെവഭായനിട്ടുണ്ടറ.  2021-22  സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം  24  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ
അനവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.
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ശനിപഭാര്ശ

3051-02-001-98-21-1—തുറമുഖങ്ങളുന്റിം  സസലെെററ  ഹഹൗസുകേളുന്റിം  -  സചെറുകേനിടെ  തുറമുഖങ്ങള  -  
ഭരണവന്റിം  നടെതനിപ്പുന്റിം  -  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ  ഡനിപഭാര്ട്ടേറസമനറ  -  
കമഭാകട്ടേഭാര് വഭാഹനങ്ങള  -  വഭാഹനങ്ങള വഭാങ്ങുനതനിനറ  

നനിലെെവനില് ഉപകയഭാഗനിക്കുന വഭാഹനങ്ങള വളസര  പഴക്കന്റിം  സചെനതനിനഭാല് പുതനിയ
വഭാഹനന്റിം വഭാങ്ങുനതനിനറ  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  20  ലെെക്ഷന്റിം രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര്  111)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  3051-02-001-98-21-1—വഭാഹനങ്ങള
വഭാങ്ങുനതനിനറ  ഈ  ഇനതനില്  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതസമഭാനന്റിം  അനവദനിച്ചനിരുനനില.  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്  20.00  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യർത്ഥനവഴനി
വകേയനിരുതഭാന് സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചെയ്തനിരുന. 2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം പസ്തുത
ശതീര്ഷകേതനില്  തുകേസയഭാനന്റിം  സചെലെെവഭായനിട്ടേനില.  2021-22  സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം
തുകേസയഭാനന്റിം അനവദനിച്ചനിട്ടേനില.

ശനിപഭാര്ശ

3051-02-001-98-21-2— തുറമുഖങ്ങളുന്റിം  സസലെെററ  ഹഹൗസുകേളുന്റിം  -  സചെറുകേനിടെ  തുറമുഖങ്ങള  -  
ഭരണവന്റിം നടെതനിപ്പുന്റിം  -  ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ ഡനിപഭാര്ട്ടേറസമനറ  -  
കമഭാകട്ടേഭാര് വഭാഹനങ്ങള  -  സന്റിംരക്ഷണവന്റിം അറകുറപണനികേളുന്റിം  

ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  2.43  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി അധനികേമഭായനി  വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര് 112)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേവര്ഷതനില്  3051-02-001-98-21-2  സന്റിംരക്ഷണവന്റിം
അറകുറപണനികേളുന്റിം - ഈ ഇനതനില് ബഡ്ജററ വനിഹനിതമഭായനി അനവദനിച്ചതറ  3.64 ലെെക്ഷന്റിം
രൂപയഭാണറ. ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 2.43 ലെെക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യർത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതഭാന് സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചെയ്തനിരുന. ടെനി ശതീര്ഷകേതനില്
റതീ-അകപഭാപനികയഷന്വഴനി  4.85  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  ലെെഭനിക്കുകേയുന്റിം  മുഴുവന്  തുകേയുന്റിം
സചെലെെവഴനിക്കുകേയുന്റിം സചെയ്തനിട്ടുണ്ടറ. 2021-22  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില്  3.82  ലെെക്ഷന്റിം രൂപ
അനവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.
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ശനിപഭാര്ശ

3051-02-001-98-45—തുറമുഖങ്ങളുന്റിം  സസലെെററ  ഹഹൗസുകേളുന്റിം  -  സചെറുകേനിടെ  തുറമുഖങ്ങള  -  
ഭരണവന്റിം  നടെതനിപ്പുന്റിം  -  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ  ഡനിപഭാര്ട്ടേറസമനറ  -  
പനി  .  ഒ  .  എല്  .  

ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  1.97  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര് 113)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  3051-02-001-98-45—POL-ഇനതനില്
ബഡ്ജററ വനിഹനിതമഭായനി അനവദനിച്ചതറ  8.03  ലെെക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ.  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
1.97  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യർത്ഥനവഴനി
വകേയനിരുതഭാന് സമനിതനി ശനിപഭാർശ സചെയ്തനിരുന. ടെനി ശതീര്ഷകേതനില് റതീ-അകപഭാപനികയഷന്
വഴനി  6.40  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  ലെെഭനിക്കുകേയുന്റിം  മുഴുവന്  തുകേയുന്റിം  സചെലെെവഴനിക്കുകേയുന്റിം  സചെയ്തനിട്ടുണ്ടറ.
2021-22  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് 8.03 ലെെക്ഷന്റിം രൂപ   അനവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

3051-02-001-98- 97—തുറമുഖങ്ങളുന്റിം  സസലെെററ  ഹഹൗസുകേളുന്റിം  -  സചെറുകേനിടെ  തുറമുഖങ്ങള  -  
ഭരണവന്റിം  നടെതനിപ്പുന്റിം  -  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ  ഡനിപഭാര്ട്ടേറസമനറ  -  
വഭാഹനന്റിം വഭാടെകേയറ ഏടുക്കുനതറ

വകുപനിസന  രണ്ടറ  സര്ക്കനിള ഓഫതീസുകേളനിലുന്റിം  അ ഞറ  ഡനിവനിഷന്  ഓഫതീസുകേളനിലുന്റിം
വഭാഹനന്റിം ഇലഭാതതനിനഭാല് വഭാഹനന്റിം വഭാടെകേയറ  ഏടുക്കുനതനിനഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്
15  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര്  114)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  3051-02-001-98-97—വഭാഹനന്റിം  വഭാടെകേയറ
എടുക്കുനതറ-ഈ  ഇനതനില്  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതസമഭാനന്റിം  അനവദനിച്ചനിരുനനില.  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്  15  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി
വകേയനിരുതഭാന്  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  സചെയ്തനിരുന.  2021-22  സഭാമ്പതനികേവര്ഷതനില്
തുകേസയഭാനന്റിം  അനവദനിച്ചനിട്ടേനില.



55

ശനിപഭാര്ശ

3051-02-101-98 — തുറമുഖങ്ങളുന്റിം സസലെെററ ഹഹൗസുകേളുന്റിം  -  സചെറുകേനിടെ തുറമുഖങ്ങള  -  നനിര്മഭാണവന്റിം  
അറകുറപണനികേളുന്റിം  -  ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ ഡനിപഭാര്ട്ടേറസമനറ  

ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  15  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുന:വനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 115)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില്  3051-02-101-98- Construction & Repairs
ഇനതനില്  20  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതമഭായനി  അനവദനിച്ചനിരുനതറ.  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്  15  ലെെക്ഷന്റിം രൂപ  അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴനി  വകേയനിരുതഭാന്  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  സചെയ്തനിരുന.  2020-21   സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം
പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില്  15.21  ലെെക്ഷന്റിം രൂപ സചെലെെവഭായനിട്ടുണ്ടറ.  2021-22  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷന്റിം 20 ലെെക്ഷന്റിം രൂപ  അനവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

3051-02-103-99—തുറമുഖങ്ങളുന്റിം  ലലെെററ  ഹഹൗസുകേളുന്റിം  -  സചെറുകേനിടെ  തുറമുഖങ്ങള  -  
സഡ്രെഡ്ജനിന്റിംഗന്റിം സര്കവ്വയനിങ്ങുന്റിം  -  ലഹകഡ്രെഭാഗഭാഫനികേറ സര്കവ്വ വനിഭഭാഗന്റിം   

ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  2  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 116)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേവര്ഷതനില്  3051-02-103-99  ശതീര്ഷകേതനില്  ബഡ്ജററ
വനിഹനിതമഭായനി  അനവദനിച്ചതറ  7.6176  കകേഭാടെനി  രൂപയഭാണറ.  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
അധനികേമഭായനി  2  ലെെക്ഷന്റിം രൂപ കൂടെനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്തനിരുന.
2020-21  സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം  പസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില്  6.299  കകേഭാടെനി  രൂപ
സചെലെെവഭായനിട്ടുണ്ടറ.  2021-22  സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം   ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  9.7908  കകേഭാടെനി
രൂപ  അനവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

941/2021.
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3051-02-103-99-01-4— തുറമുഖങ്ങളുന്റിം  ലലെെററ  ഹഹൗസുകേളുന്റിം  -  സചെറുകേനിടെ  തുറമുഖങ്ങള  -  
സഡ്രെഡ്ജനിന്റിംഗന്റിം  സര്കവ്വയനിങ്ങുന്റിം  -  ലഹകഡ്രെഭാഗഭാഫനികേറ  സര്കവ്വ  
വനിഭഭാഗന്റിം  -  ശമ്പളന്റിം  -  സമഡനിക്കല് റതീഇന്റിംകബഴറസമനറ  

ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  1  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി   വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര്  117)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

2020-21 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് 3051-02-103-99-01-4—ശമ്പളന്റിം സമഡനിക്കല്
റതീ-ഇകമ്പഴറസമനറ  ശതീര്ഷകേതനില്  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതമഭായനി  അനവദനിച്ചതറ  3.15  ലെെക്ഷന്റിം
രൂപയഭാണറ.  ഈ ശതീര്ഷകേതനില് അധനികേമഭായനി 1 ലെെക്ഷന്റിം രൂപകൂടെനി വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ സചെയ്തനിരുന.  2020-21  സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില്
2.829  ലെെക്ഷന്റിം രൂപ സചെലെെവഭായനിട്ടുണ്ടറ. 2021-22 സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്
3.15  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  അനവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

3051-02-103-99-45— തുറമുഖങ്ങളുന്റിം  സസലെെററ  ഹഹൗസുകേളുന്റിം  -  സചെറുകേനിടെ  തുറമുഖങ്ങള  -  
സഡ്രെഡ്ജനിന്റിംഗന്റിം  സര്കവ്വയനിങ്ങുന്റിം  -  ലഹകഡ്രെഭാഗഭാഫനിക്കറ  സര്കവ്വ  
വനിഭഭാഗന്റിം  -  പനി  .  ഒ  .  എല്  .  

ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  1  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി   വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 118)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേവര്ഷതനില്  3051-02-103-99-45—പനി.ഒ.എല്.  ശതീര്ഷകേ
തനില്  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതമഭായനി  അനവദനിച്ചതറ  1.44  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപയഭാണറ.  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില് അധനികേമഭായനി 1 ലെെക്ഷന്റിം രൂപ കൂടെനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്തനിരുന. 2020-21  സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില്  1.41   ലെെക്ഷന്റിം രൂപ
സചെലെെവഭായനിട്ടുണ്ടറ.   2021-22   സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  1.44  ലെെക്ഷന്റിം
രൂപ  അനവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.
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5051-80-001-98—തുറമുഖങ്ങള  ,    ലലെെററ  ഹഹൗസുകേള  എനനിവയ്ക്കുള്ള  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  
ജനറല്  -  ഭരണവന്റിം  നടെതനിപ്പുന്റിം  -  തുറമുഖ  എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ  വകുപനില്  
നവതീകേരണന്റിം  ,   ഗകവഷണന്റിം  ,   വനികേസനന്റിം  

ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  2  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന വഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 119)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേവര്ഷതനില്  5051-80-001-98—നവതീകേരണന്റിം,  ഗകവഷണന്റിം,
വനികേസനന്റിം  -  ഈ   ശതീര്ഷകേതനില്  6  കകേഭാടെനി  രൂപയഭാണറ   ബഡ്ജററ  വനിഹനിതമഭായനി
അനവദനിച്ചതറ.     ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  2  കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി   ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
വഴനി വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്തനിരുന.  2020-21 സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം
പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില് 480.60  ലെെക്ഷന്റിം രൂപ സചെലെെവഭായനിട്ടുണ്ടറ.  2021-22  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷന്റിം  600  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  അനവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

5051-80-800-72— തുറമുഖങ്ങള  ,    ലലെെററ  ഹഹൗസുകേള  എനനിവയ്ക്കുള്ള  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  
ജനറല്  -  മറ്റു സചെലെെവകേള  -  ഇരവനിപുരന്റിം പരവൂര് തതീരകദശ കറഭാഡറ  

ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  10  ലെെക്ഷന്റിം രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി
വകേയനിരുതണസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

     (ഖണനികേ നമ്പര് 120)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  5051-80-800-72—ഇരവനിപുരന്റിം  പരവൂര്
തതീരകദശകറഭാഡറ  ഈ  ഇനതനില്  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  ഒനന്റിം  അനവദനിച്ചനിരുനനില.
ടെനി  ശതീര്ഷകേതനില്  റതീ  അകപഭാപനികയഷന്വഴനി  57.52  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  അനവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.
2021-22  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് തുകേസയഭാനന്റിം  അനവദനിച്ചനിട്ടേനില.
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5051-80-800-75— തുറമുഖങ്ങള  ,    ലലെെററ  ഹഹൗസുകേള  എനനിവയ്ക്കുള്ള  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  
ജനറല്  -  മറ്റു സചെലെെവകേള  -  നനിരതീക്ഷണ കേപലുകേളുസടെ നവതീകേരണന്റിം  

പുതനിയ  സവസല്  വഭാങ്ങുനതനിനന്റിം  2  സവസലുകേളുസടെ  നവതീകേരണതനിനമഭായനി  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്  85  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ നമ്പര്  121)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് 5051-80-800-75-  ശതീര്ഷകേതനില് ബഡ്ജററ
വനിഹനിതമഭായനി അനവദനിച്ചതറ 100 ലെെക്ഷന്റിം രൂപയഭാണറ.  ഈ ശതീര്ഷകേതനില് അധനികേമഭായനി
85  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  കൂടെനി  വകേയനിരുതണസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ സചെയ്തനിരുന.  2020-21
സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  പസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില്  99.34  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  സചെലെെവഭായനിട്ടുണ്ടറ.
2021-22  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 100 ലെെക്ഷന്റിം രൂപ അനവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.

ശനിപഭാര്ശ

5075-60-190-94(01)— മറ്റു  ഗതഭാഗത  സര്വ്വതീസുകേളക്കുള്ള  മൂലെെധനസച്ചലെെവറ  -  മറ്റുള്ളവ  -  
സപഭാതുകമഖലെെയനിലുന്റിം  മററ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലുമുള്ള  നനികക്ഷപങ്ങള  -  
കകേരള  റഭാപനിഡറ  ട്രെഭാന്സനിററ  കകേഭാര്പകറഷന്  നനികക്ഷപങ്ങള  -  
കകേരള റഭാപനിഡറ ട്രെഭാന്സനിററ കകേഭാര്പകറഷന് നനികക്ഷപങ്ങള

തനിരുവനന്തപുരന്റിം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടെറ  നഗരങ്ങളനിസലെെ  ലലെെററ  സമകട്രെഭാ  പദ്ധതനികേളുസടെ
പഭാരന്റിംഭ  നടെപടെനികേളക്കുന്റിം കേണ്സല്റന്സനി ഫതീസനിനതനിലുന്റിം  കകേരള റഭാപനിഡറ  ട്രെഭാന്സനിററ
കകേഭാര്പകറഷസന ഭരണപരമഭായ സചെലെെവകേളക്കുമഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 56.99  കകേഭാടെനി
രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനവഴനി  വകേയനിരുതണസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ നമ്പര് 139)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

2020-21-ല്  '5075-60-190-94(01)'  എന  ശതീർഷകേതനില്  ഒരു  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ
വകേയനിരുതനിയനിരുന.  കൂടെഭാസത  20-3-2020-സലെെ  സ.  ഉ.  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്
2387/2020/ധന.  ഉതരവറ  പകേഭാരന്റിം  അധനികേ  അധനികേഭാരസപടുതല്  ഉതരവറ  മുകഖന
'5075-60-190-94(01)'  എന  ശതീർഷകേതനില്  138  ലെെക്ഷന്റിം  രൂപ  അനവദനിച്ചനിരുനതറ
2020-21-ല്  കകേരള  റഭാപനിഡറ  ട്രെഭാന്സനിററ  കകേഭാർപകറഷനറ  ലെെഭനിക്കുകേയുന്റിം  സചെയ.  കകേരള
റഭാപനിഡറ  ട്രെഭാന്സനിററ  കകേഭാർപകറഷസന  ലദനന്റിംദനിന  സചെലെെവകേളക്കുന്റിം  മററ
പവർതനങ്ങളക്കുമഭായനി 2020-21-ല് 1,34,41,707 രൂപ സചെലെെവഭായനിട്ടുണ്ടറ. ലലെെററ സമകട്രെഭാ
പദ്ധതനിയുസടെ  പുതുക്കനിയ  പദ്ധതനി  കരഖയറ  കകേന്ദ്ര  സർക്കഭാരനിസന  അനമതനി
ലെെഭഭ്യമഭായനിട്ടേനിലഭാതതനിനഭാല് സമനിതനി നനിർകദ്ദേശനിച്ച അധനികേ തുകേ ആവശഭ്യമഭായനി വനനില.



59

ഭഭാഗന്റിം   II  

സമനിതനിയുസടെ ശനിപഭാര്ശകേളനില് സര്ക്കഭാരനില് നനിനന്റിം 
മറുപടെനി ലെെഭഭ്യമഭാക്കഭാതവ

വകുപറ ഖണനികേ നമ്പര്

ഗതഭാഗത വകുപറ 1-10, 122-127, 133-138, 140, 142-144

കകേഭാസ്റ്റേല്  ഷനിപനിന്റിംഗറ  ആനറ  ഇന്ലെെഭാനറ
നഭാവനികഗഷന് വകുപറ

128-132, 141

പനി. എ. മുഹമദറ റനിയഭാസറ,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചെയര്മഭാന്,  
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